
VERPAKKINGSVEREISTEN 

□ KOFFERBAKBESCHERMING 

• 2 zelfklevende 
klittenbandbevestigingen,  
400 mm lang, 30 mm breed 

□ ACHTERKLEPBESCHERMING 

• 22 zelfklevende 
klittenbandbevestigingen 

 

MINI COUNTRYMAN - vanaf 2017 
Ons kenmerk: H0656 

      BELANGRIJKE VOORBEREIDING 

Voor een optimale hechting tussen het zelfklevende 
klittenband en de kunststof strip, moet u het kunststof 
SCHOONMAKEN en alle SILICONE die tijdens de 
productie en REINIGING is aangebracht goed verwijderen. 

Doe dit op de volgende manier: 

 Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals ‘Intensive Tar 
Remover’ van AutoGlym. Breng een ruimte 
hoeveelheid van dit reinigingsmiddel aan op het 
oppervlak waarop u de bevestigingen wilt plakken. 

 Gebruik een aparte, schone, droge doek om het 
oppervlak goed te drogen tot de doek weerstand 
ondervindt. Breng één zelfklevende bevestiging aan 
om te zien of deze blijft plakken. (Herhaal zo nodig 
stap 1 en 2) 

 Breng de klittenbandbevestiging aan en wacht 24 uur 
om te zorgen voor een optimale hechting. 

* Wanneer het klittenband in aanraking komt met 
silicone, kan het niet meer worden gebruikt. 
Vervangingssets zijn verkrijgbaar via onze website. 

FRSD 

NET Gesplitste Bescherm-

hoes met bumper flap prep 

FOUT 

NONET Gesplitste Besch-

ermhoes met bumper flap 



STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN 

• - ALLEEN PLUS-MODEL/ MODEL MET 
GESPLITSTE STOELEN - Bevestig het 
klittenband tussen de zijpanelen en het 
stoelpaneel. (afb. D) 

• Begin met de middelste hoofdsteun en haal de 
bandjes met de klittenbandbevestiging rond de 
pootjes van de hoofdsteun. (afb. E). Houd het 
voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste 
positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver 
omhoog trekt. Herhaal de procedure bij de 
linker- en rechterhoofdsteun. 

ACHTER PLUS-MODELLEN 
Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los 
voordat u de bovenste delen van de achterstoelen 
achterover klapt. (Bekijk de ACHTER PLUS-
MODELLEN/ HET MODEL MET GESPLITSTE 
STOELEN op de website voor gedetailleerde foto’) 
 

STAP 2. DE BODEM BEVESTIGEN 

• Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak 
met het Hatchbag-logo richting de achterkant 
van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte 
plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. 
Het klittenband dat aan de achterkant is gelast, 
hecht zich direct aan de bekleding. (afb. C) 

STAP 1. VOORBEREIDINGEN 

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

• Kantel de rugleuning van de 2e rij stoelen ver 
mogelijk achterover. (afb. A) 

• Schuif de 2e rij zo ver mogelijk naar achteren. 

Opmerking! Als de kofferbakbescherming is geplaatst, 
hebt u geen toegang tot het opbergvak onder de bodem! 
Maak de kofferbakbescherming los en duw hem naar 
voren om bij het vak te komen. Maak de bescherming 
daarna weer vast. (afb. B) 

 

AFB. B 

AFB. C 

AFB. D 

AFB. E 

AFB. A 



STAP 4. DE ZIJKANTEN EN ACHTERKANT 

BEVESTIGEN 

• - ALLEEN MODEL MET NET - Duw de 
Hatchbag aan de bestuurderskant over het net 
aan de uitsparing aan de bestuurderskant. Lijn 
de gleuf uit met de randen van het net. (afb. F) 

• Bevestig het klittenband met haakjes aan de 
boven- en achterrand van de zijkanten van de 
Hatchbag rechtstreeks aan de bekleding langs de 
bovenste rand van de zijkanten van de kofferbak. 
(afb. F) 

• Maak de 30 mm brede zelfklevende 
klittenbandstrips met lusjes vast aan het 
kunststof paneel aan weerszijden van het slot in 
het achterklepgedeelte van de kofferbak. Maak de 
kofferbakbescherming hieraan vast met het 
klittenband. (afb. G) 

AFB. F 

AFB. G 



OPTIONELE EXTRA’S 
Onderstaande foto’s zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig 

 

STAP 5A. STOELFLAP 

• De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte 
van de achterstoel en biedt extra bescherming 
tegen hondenspeeksel, enz. 

• De stoelflap kan ook worden gebruikt in 
combinatie met de Achter Plus-optie of de 
optie met gesplitste stoelen. Wanneer de 
achterstoelen achterover zijn geklapt, bedekt de 
stoelflap het voorste gedeelte. (afb. 3) 

• Zet de hoofdsteunen lager 

• Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip 
die net onder de bovenkant van de achterstoelen 
in de kofferbakbescherming is opgenomen.  
(afb. 1) 

• Trek de flap daarna over de achterste 
hoofdsteunen en de achterkant van de 
passagiersstoelen. (afb. 2) 

• Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen 
bedekt, waardoor het zicht door de achterruit 
wordt belemmerd, maakt u voorzichtig 
openingen in de flap voor de pootjes van de 
hoofdsteunen. 

STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING 

• Lijn de achterklepbescherming uit met de 
achterklep en maak de oppervlakken schoon 
waarop de zelfklevende klittenband-
bevestigingen wordt aangebracht. (afb. 4) 

• Gebruik de zelfklevende klittenband-
bevestigingen om de achterklepbescherming  
aan de kunststof strip te bevestigen. 

STAP 5C. BUMPERFLAP 

• De kofferbakbescherming bevestigen 

• Maak de bumperflap vast aan de 
klittenbandstrip aan de onderkant van de 
kofferbakbescherming. (afb. 5) 

• De bumperflap kan in het voertuig worden 
opgevouwen of kan losgemaakt en elders 
opgeborgen worden wanneer u de achterklep 
sluit. 

AFB. 1 

AFB. 2 

AFB. 3 

AFB. 4 

AFB. 5 



OPTIONELE EXTRA’S, pagina 2 
Onderstaande foto’s zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig 

 

STAP 5D. 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 bodemverlenging biedt geen bescherming voor de 
achterportieren. 

• Breng de bodemverlenging aan op de 
kofferbakbescherming (AFB. 6) 

• Span de twee lussen in de hoeken samen(Oranje pijlen 
- AFB.7) 

• Span de lus en haak touwen samen rond de 
hoofdsteunen van de achterzetels(Blauw pijlen– AFB. 7) 

• Plak de haak klittenband tab, dat genaaid is aan de 
achterhoek van de bodemverlenging, aan de tapijt van 
de kofferbak(Groene pijlen - AFB. 8) 

• Herhaal aan overkant 

 

 

Stoelflap 5A, bumperflap 5C en bodemverlenging 5D 

kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd 

 

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK 

• Wanneer u de kofferbakbescherming van uw 
voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal  
de bekleding gaan pillen. Wij bieden daarom  
als alternatief een ‘set voor veelvuldig gebruik’ 
aan. (afb. 9 en 10) 

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online 
Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory 
Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen. 

 

AFB. 7 

AFB. 9 

AFB. 8 

AFB. 7 

AFB. 6 

AFB. 10 


