
06-09-2021

Manual Part 2 
Veiligheidsadvies



Dank u! 

Dank u dat u voor een Dancover carport hebt gekozen. Wij hopen dat u veel plezier aan dit product zult 
beleven. Om optimaal van uw nieuwe carport te kunnen genieten, adviseren wij u dit veiligheidsadvies 
zorgvuldig door te lezen alvorens u het product in elkaar zet en gaat gebruiken!    

Let erop dat het uw verantwoordelijkheid is om de plaatselijke regels en verordeningen in acht te nemen 
en ervoor te zorgen dat de carport correct wordt gemonteerd volgens de bijgevoegde handleiding. Het is 
zeer belangrijk dat u alle onderdelen volgens de instructies opbouwt en de carports aan de basis bevestigt 
met de bijgeleverde ankers of soortgelijke hulpstukken. Sla geen onderdelen of stappen over.  

Wij adviseren u ook deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, zodat u ze kunt gebruiken zodra dat 
nodig is.  

Attentie! 

Voordat u met het in elkaar zetten van de carport begint, moet u controleren of alles wat u nodig heeft 
volgens de onderdelenlijst in deze handleiding aanwezig is. Zorg ervoor dat u alles ontvangen heeft en dat 
er niets ontbreekt of beschadigd is. Mocht er iets ontbreken of beschadigd zijn, vul dan een schadeclaim in 
voordat u begint met de assemblage van de carport!  

Belangrijk! 

Volg de aanwijzingen in deze handleiding en begin met de assemblage door de onderdelen te sorteren en 
te checken aan de hand van de inhoudslijst. Voor de veiligheid adviseren wij u het product door ten minste 
twee personen in elkaar te laten zetten.  

Een aantal onderdelen heeft scherpe randen, zodat u voorzichtig moet zijn bij het hanteren van 
onderdelen. Draag tijdens de montage altijd handschoenen, veiligheidsschoenen en een veiligheidsbril. 
Probeer de terrasoverkapping niet in elkaar te zetten bij wind of nat weer. 

Voer alle verpakkingen op milieuverantwoorde wijze af en wees voorzichtig met de plastic zakken en houd 
deze buiten het bereik van kleine kinderen, omdat ze verstikkingsgevaar opleveren. Kinderen moeten uit de 
buurt van de montageplaats worden gehouden.  

Probeer de carport niet in elkaar te zetten als u vermoeid bent, drugs, medicijnen of alcohol heeft gebruikt, 
of als u last heeft van duizeligheid. Let er bij het gebruik van een ladder of elektrisch gereedschap op dat u 
de veiligheidsaanwijzingen van de fabrikant naleeft. Klim of sta niet op het dak van de carport en leun niet 
met zware voorwerpen tegen de palen. Let op: dit product is uitsluitend bedoeld als carport!  

Mocht u op een bepaald moment uw carport willen schoonmaken, gebruik dan een mild reinigingsmiddel 
en spoel het af met schoon koud water. Het gebruik van aceton, schurende reinigingsmiddelen of andere 
speciale reinigingsmiddelen voor het schoonmaken van de carport is niet toegestaan.  

Weersomstandigheden  

Houd het dak en de goten vrij van sneeuw, vuil en bladeren wanneer de carport gemonteerd en in gebruik 
is. Als er te veel natte en zware sneeuw op het dak ligt, kan dit schade aan de carport veroorzaken, 
verwijder daarom de natte sneeuw telkens wanneer dit nodig is. Water zal vanzelf van de carport aflopen.  

De carport moet op een stevige en vlakke ondergrond worden neergezet, bijv. beton, tegels, hout of asfalt. 
Kies uw plaats met zorg uit voordat u met opbouwen begint. Gebruik tijdens de assemblage een zacht 



materiaal onder de onderdelen om krassen en beschadigingen tegen te gaan. Wanneer de carport in elkaar 
is gezet, is het van belang dat u de carport zowel aan de muur als aan de ondergrond vastzet met ankers of 
iets dergelijks om ongelukken bij eventueel winderig of slecht weer in het algemeen te voorkomen.  

Verzekering 

Check of uw carport onder uw inboedelverzekering of iets dergelijks valt.  

Informatie over de garantie 

De garantie van Dancover is uitsluitend van toepassing op het normale gebruik van het product, 
uitgezonderd normale slijtage, in overeenstemming met de schriftelijke gebruiksinstructies of handleiding. 
De garantie is niet van toepassing op beschadigingen als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik 
of veranderingen aan het product.   

Ga naar dancovershop.com voor de meest recente informatie over de garantie.  

Kijk altijd op onze website voor het laatste veiligheidsadvies en de handleiding.  
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