
 

 

VOORBEREIDING 

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

Houd er rekening mee dat niet alle fotos specifiek zijn voor uw voertuig 
 
 

 
 
 
 

. 

 

 

STAP 2: DE ZIJKANTEN AANBRENGEN 

• Zet zorgvuldig de zijkanten in de juiste positie.  

• Het klittenband gelast aan de achterzijde van de 
kofferbakbescherming zal direct hechten aan de 
bekleding. 

 
 
 
 

Mini Clubvan vanaf 2012 
Onze kenmerk:  H0562 
 

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 

 

Verpakkingsvereisten 

KOFFERBAKBESCHERMING 
Minimum van 5x zelfklevende klittenbandbevestigingen   

ACHTERKLEP  
Minimum van 21x zelfklevende klittenbandbevestigingen  

 

 
 
 

 

STAP 1: HET BODEMGEDEELTE 

AANBRENGEN  

• Zet de bodemgedeelte op zijn plaats.  

• Het klittenband gelast aan de achterzijde van 
de kofferbakbescherming zal direct hechten 
aan de bekleding. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

STAP 4: DE ACHTERKANT AANBRENGEN 

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

 

ACHTERKLEPBESCHERMING 
 

• Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om 
de achterklepbescherming aan de achterbakplaat. 

 

 

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 
 

BUMPERFLAP 

• Breng de kofferbakbescherming aan. 

• Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip 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. 

• De randen van het material hebben geen boord, zodat 
modder, vuil of water van het material af kan lopen. 

 

STAP 3: HET VOORSTE GEDEELTE 

AANBRENGEN 

• Haal de klittenbandbevestigingsbandjes rond het 
traliewerk en terug op elkaar.  
 


