
 

 
VOORBEREIDINGEN 

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

• Leg de achterstoelen achterover en open beide passagiersdeuren. 

• Schuif de veiligheidsnet af. 

• Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem 
goed in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting 
achterkant van de achterstoelen. 

 

LET OP: accessoire “OPBERGVAK MET NET”. 

• De kofferbakbescherming kan de twee opbergvakken met 
een net niet accommoderen in de kofferbak.  

Neem contact met ons op om deze optie te bespreken voor het 
bestellen. 

 

 

 

  

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. 
 

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

in die periode niet aan. 
 

Volvo V60 Sportswagon 2010 tot 2018 Ons kenmerk: H0533-SNOUT 

Veiligheidsnet verwijderd 

VERPAKKINGSVEREISTEN 

KOFFERBAKBESCHERMING 

• 6 x ref: 107 (“J” kunststof profiel + klittenband) 

• 2 x ref: 124 (klittenband @150mm lang) 

• 2 x ref: 131 bevestiging @ 60mm breed 

• 2 m lengte 30mm breed zelfklevende 
klittenbandbevestiging 

 



 

 

 

  

MONTAGE 
• Zet de kofferbakbescherming in de auto en plaats de basis 

goed op zijn plaats. 

 

DE BASIS AANBRENGEN 

Foto A+ B 
Zoek de twee klittenbandbevestigingen aan de achterkant van de 
kofferbakbescherming aan het achterklep uiteinde.  
 

• Foto A: 
Til de valse vloer op. Bevestig de twee ref: 124 
klittenbandbevestigingen aan de bekleding van de basis. Het 
haakbevestigingsgedeelte moet direct op de bekleding worden 
bevestigd.  
 

• Foto B: 

De tabbladen steken uit het vloerpaneel wanneer ze zijn 
aangebracht zodat de kofferbakbescherming eraan bevestigd 
kan worden. 

Foto C (Let op: deze foto is niet specifiek voor uw voertuig) 

• Duw de twee schuimtabs naar beneden in de ruimte 
tussen de achterbank en de kofferbakvloer. 

 

 

Foto A 

Foto B 

Foto C 

Vloer 

vervangen 

 

Foto D 

DE VOORKANT AANBRENGEN 

Foto D+E 

• Breng de centrale hoofdsteun omhoog om de 
hoofdsteunpalen bloot te leggen aan de achterkant. 

Foto F 

• Haal elk van de corresponderende 
klittenbandbevestigingen om elke hoofdsteunpaal en 
maak stevig vast aan het klittenband hieronder. 

 

 

 

 

 

 

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 gedetailleerde foto’s.) 

 

Foto E 

Foto F 

HOOFDSTEUN 

AANPASSINGS 

KNOP 

 

OMHOOG 



 

 

 

 

 

 

 

 

  STRIP ZELFKLEVENDE 

KLITTENBANDBEVESTIGING 

AANBRENGEN 

 

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN 

Foto D + E 
• Plaats zorgvuldig de zijpanelen 

voorzichtig op hun plaats.  

• Gebruik krijt om de hoogte van de 
kofferbakbescherming op de kunststof 
zijpanelen te markeren. Gebruik deze als 
richtlijn voor de volgende stap. 

• Gebruik de voorgesneden zelfklevende 
klittenbandbevestigingen om de 
zijpanelen te bevestigen aan de kunststof 
boven de bekleding. 
 

Foto F + G 
• Bevestig het zelfklevende gedeeltes van de 

ref:131 tabbladen op het ondervlak van de 
buitenste hoeken van de achterklepplaat. 
Het blootgestelde klittenband zal 
bevestigen aan het klittenband op de 
kofferbakbescherming.  
 

Foto H 
• Trek de rubberen afdichting terug en 

schuif het gebogen deel van de klem 
(ref:107) achter het beklede paneel. Het 
klittenbandgedeelte zal zichtbaar blijven.  

• Lijn uit met het klittenband aan de 
achterkant van de kofferbakbescherming 
en bevestig deze. 

 
 

 

 

 

 

 

Foto H 

Foto D Foto E 

Foto F Foto G 



BODEMVERLENGING 

De ‘bodemverlenging’ zorgt voor een 
uitstekende bescherming van de 
achterstoelen, indien gekocht in 
combinatie met een ACHTER PLUS-optie.  

•   De bodemverlenging is ontworpen om te 
worden bevestigd aan een Achter Plus 
kofferbakbescherming versie. 

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

•   De maximumbreedte is 148 cm. 
• De bodemverlenging biedt geen bescherming 

voor de achterportieren 

VRAAG ONS VOOR MEER INFORMATIE 

TIJDENS HET BESTELLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionele extra’s 
 

Let op: deze foto’s zijn niet specifiek voor uw voertuig 
 

De volgende artikelen kunnen niet op een later tijdstip 

worden toegevoegd 

 

BUMPER FLAP 

• Monteer de kofferbakbescherming  

• Maak de bumperflap vast aan de 
klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de 
onderkant van de kofferbakbescherming. 

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

• Houd er rekening mee dat de randen van de 
stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of 
water kan weglopen. 

 

STOEL FLAP 

• De stoel flap kan ook worden gebruikt in 
combinatie met de Achter Plus/Split 
optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn 
neergeklapt, bedekt de stoel flap de 
vrijgekomen delen van de achterkant van de 
achterstoelen en de hoofdsteunen.  

• Maak de stoel flap vast aan de 
klittenbandstrip dat vervaardigd is in de 
kofferbakbescherming net onder de rand 
van de achterstoelen. 

 

Blootgestelde rugleuning 
 

STOEL FLAP 
 

 

Max Width Max Breedte 


