
 

 

 

 

  

  

BMW 5 Serie GT vanaf 2009  
Ons kenmerk: H0572            

VERPAKKINGSVEREISTEN 

KOFFERBAKBESCHERMING 

• 2 x ref 122 (lang, gedeeltelijk zelfklevende klittenbandbevestiging) 
165mm in lengte 

• 5 ref 121 (plastic/klittenband tabblad) 

• 10 x ref 104 (kort, gedeeltelijk zelfklevende klittenbandbevestiging) 

• minimum van 29 zelfklevende klittenbandbevestigingen 
 

ACHTERKLEPBESCHERMING 

• minimum van 20 zelfklevende klittenbandbevestigingen 
 

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

DE BASIS AANBRENGEN 

• Til de valse vloer op en bevestig het zelfklevende gedeelte 
van de Ref:122 tabblad op de kunststof, zoals in de foto 
aangegeven. Het resterende gedeelte zal boven de valse 
vloer zitten wanneer het gesloten is. Herhaal aan de 
andere kant en sluit de valse vloer. 

• Plaats de Hatchbag in het voertuig. Het paneel met de 
Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen. 
Plaats de basis goed op zijn plaats. Start achter de 
achterstoelen en werk achteruit. 

Let op: Achter Plus versie 
voorbereid voor Bumper Flap 

 

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. 

 

REF: 122 ALLEEN onderste papieren 

gedeelte verwijderen 



 

 

 

 

 

  

• Duw het plastic gedeelte van de Ref:121 
tabbladen achter de kunststof randen. 
Herpositioneer om uit te lijnen met het 
klittenband aan de achterkant van de 
kofferbakbescherming en bevestig deze samen. 
 

“DIEP” 

DE VOORKANT AANBRENGEN 

• Breng het voorpaneel van de 
kofferbakbescherming over de 
bovenkant van de kofferbak 
scheidingswand. 

Om de volgende stap te voltooien, 
vindt u het misschien gemakkelijker 
om de achterstoelen neer te klappen 
en via de passagiersdeuren verder te 
monteren.  

 

LET OP: ACHTER PLUS / SPLIT 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.) 

 

VARIATIES MET KUNSTSTOF ZIJKANTEN 

• Deze foto’s tonen de 2 verschillende kunststof panelen wij hebben gezien op ede 5 Serie 
GT. 

• Verschillen om te noteren: 

Diepte van de kunststof – ze pijl gericht op een DIEPE gedeelte links en een ONMDIEPE 
gedeelte rechts. 

Positie van de licht. 

• Deze instructies proberen de montage in beide voertuigen te omvatten. 

LET OP: Klittenband wordt niet bevestigd aan de bekleding in deze voertuig, dus het is 
noodzakelijk om de weinige geschikte gedeeltes op deze kunststof te gebruiken. 

 

“ONDIEP” 

Duw het PLASTIC gedeelte 

van het tabblad naar boven 

achter de kunststof randen 



 

 

  

DIEPE ZIJKANTEN 

• Gebruik de zelfklevende 
klittenbandbevestigingen om het zijpaneel te 
bevestigen aan het DIEPE gedeelte van de 
kunststof. 

• De veiligheidsdriehoek zit achter het paneel 
aan de bestuurderskant. 

LET OP: ACHTER PLUS / SPLIT VERSIES  

Uitsnijdingen voor de vergrendeling van de 
kofferbak scheidingswand  

• Voordat u de zijkant bevestigt, moet u de randen 
van de uitsnijdingen zorgvuldig rond en achter 
de kunststof van de scheidingswand 
vergrendelingen brengen. 

Zie volgende pagina voor tips hoe dit te doen 

• Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, kunt 
u de resterende Ref:104 tabbladen gebruiken 
om de voorkant van de zijkanten vast te houden. 

• Er zijn twee banden voorzien om het verlaagde 
voorpaneel te bevestigen aan de chroom ‘D’-
ringen. 

 

 

“DIEP” 

Bevestig aan kunststof 

“ONDIEP” 

ONDIEPE ZIJKANTEN 

• Plaats zorgvuldig de zijkanten op hun plaats. 

• Als u een Achter Plus / Split versie heeft, lees eerst 
de opmerking hierboven. 

• De ‘ondiepe gedeelte’ biedt onvoldoende ruimte 
voor de zelfklevende klittenbandbevestigingen. Wij 
hebben 6 Ref:104 tabbladen meegegeven om de aan 
de onderkant van de kunststof te bevestigen. 

• De pijlen geven aan waar de meest geschikte 
gebieden zijn voor deze tabbladen. Vind het 
corresponderende klittenband aan de achterkant 
van de kofferbakbescherming. 

• Bevestig aan de onderkant en niet alleen het 
ondiepe gedeelte. 

• De witte pijlen geven aan dat deze tabbladen zullen 
moeten worden bijgesneden om aan de beschikbare 
kunststof te voldoen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De veiligheidsdriehoek zit achter het paneel aan de 
bestuurderskant. 

 

Ref 104 bevestigd aan de onderkant van de kunststof 



 

 

 

 

DE ACHTERKANT VAN DE ZIJKANTEN 

• Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen 
om het achterpaneel aan de achterklep te bevestigen. 

DE ACHTERKANT AANBRENGEN 

• Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen 
om het achterpaneel aan de achterklep te bevestigen. 

 

 

 

   BUMPER FLAP 

•   Monteer de kofferbakbescherming  

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

• De bumper flap 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. 

 

Optionele extra’s 
 

ACHTERKLEPBESCHERMING 

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

 

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

HOE DE UITSNIJDINGEN GEPAST MOETEN WORDEN 

1. Begin bij de onderste hoek – het dichtst bij de uitsparing. Duw de rand onder de hoek van 
de kunststof. 

2. Trek voorzichtig over de tegenovergestelde hoek. Een theelepeltje helpt om voorzichtig de 
stof onder de kunststof te krijgen. 

3. Trek voorzichtig de kofferbakbescherming omhoog met beide handen. Schuif de stof onder 
de kunststof en breng de bovenkant van de uitsnijding dichter bij de bovenkant. 

4. Herhaal met de twee bovenste hoeken en eindig met de hoek het dichtste bij. 

1 2 3 4 


