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Manual Part 2 
Veiligheidsadvies



Attentie 

Lees deze instructies en veiligheidsadviezen door voordat u met de montage van uw tuinpaviljoen/pergola 
begint. Is de verpakking onbeschadigd? Check of alles aanwezig is voordat u begint met het opbouwen van 
de constructie. Defecten of ontbrekende onderdelen moeten bij Dancover worden gemeld voordat het 
product in elkaar wordt gezet. Dancover kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor beschadigingen 
die ontstaan tijdens de assemblage van het product zoals krassen, deuken, of dergelijke. Bewaar deze 
instructies op een veilige plaats zodat u ze later kan raadplegen. 

Klantenservice 

Heeft u vragen over uw nieuwe product of heeft u onderdelen nodig, ga dan naar onze webshop of neem 
contact met ons op per telefoon, e-mail of maak gebruik van onze chat.    

Veiligheidsadvies 

Bij het plaatsen van een tuinpaviljoen/pergola is het uw verantwoordelijkheid de plaatselijke regelgeving na 
te leven en ervoor te zorgen dat het tuinpaviljoen op de juiste wijze volgens de bijgeleverde handleiding in 
elkaar wordt gezet. Het is van groot belang dat u alle onderdelen volgens de aanwijzingen monteert. Sla 
geen onderdelen of stappen over.  

Beschermende uitrusting voor de opbouw 

Voorzichtigheid is geboden bij het in elkaar zetten van het tuinpaviljoen/pergola, omdat enkele onderdelen 
zwaar kunnen zijn en scherpe randen bezitten. Gebruik werkhandschoenen zoals in de handleiding 
aangegeven - en bij voorkeur schoenen en een veiligheidsbril. Bij gebruik van een ladder of elektrisch 
gereedschap, dient u de veiligheidsvoorschriften van de producent in acht te nemen. Kinderen uit de buurt 
van de opbouwplaats houden.  

Leun tijdens het bouwen niet tegen het tuinpaviljoen/pergola. Zet uw broeikas niet in een gebied met 
overmatige wind. Ga dit tuinpaviljoen/pergola niet opbouwen als u moe bent, drugs of alcohol heeft 
gebruikt.  

Tuinpaviljoenen zijn geen permanente bouwwerken 

Hoewel onze tuinpaviljoenen en pergola’s stevige en duurzame constructies zijn, zijn het geen permanente 
bouwwerken, zodat u de constructie dus regelmatig dient te controleren om er zeker van te zijn dat deze 
veilig en in een goede conditie is. Omdat de tuinpaviljoenen en pergola’s zijn gebouwd van lichtgewicht 
materialen, moet u ervoor zorgen dat ze te allen tijde veilig is vastgemaakt aan de basis, zodat het 
tuinpaviljoen/pergola geen schade toebrengt aan andere objecten in geval van slecht weer. Zorg ervoor dat 
u geen verborgen kabels of leidingen in de grond raakt wanneer u de grondankers of iets dergelijks in de
grond steekt.

Zorg ervoor dat u het tuinpaviljoen/pergola op een stevige en vlakke ondergrond zet, bij voorkeur beton, 
maar ook tegels, hout of grind zijn geschikt. De basis moet 100% waterpas zijn en met de juiste hoeken - dit 
kunt u controleren door de twee diagonale afmetingen te meten.  

In geval van sneeuw en extreme weersomstandigheden 

De constructie moet altijd worden vastgezet om ongevallen bij extreem weer te voorkomen. 
Tuinpaviljoenen en pergola's zijn tijdelijke constructies en moeten 's winters of bij slecht weer worden 
vastgezet of weggehaald. Verwijder tevens gordijnen, zijwanden en klamboes in geval van winderig weer. 



 
 

Haal voor de winter ook de gordijnen en zijwanden van de constructie en zorg ervoor dat ze droog zijn 
voordat u ze opvouwt en opbergt. Verwijder sneeuw van het dak van het tuinpaviljoen om te voorkomen 
dat de constructie instort door het gewicht van te zware sneeuw. Een andere oplossing is om het dak in de 
winter weg te halen als u om een of andere reden de sneeuw niet regelmatig kunt verwijderen. Plaats de 
lamellen van uw pergola paviljoen verticaal zodat de sneeuw er niet op kan blijven liggen. Indien u een 
tuinpaviljoen heeft met stof over de volledige constructie, moet u alle zijwanden en het dak verwijderen bij 
extreem weer en in de winter.  

Verzekering  

Zorg ervoor dat u nakijkt of uw tuinpaviljoen/pergola wordt gedekt door uw inboedelverzekering of een 
vergelijkbare verzekering. Verblijf niet in het tuinpaviljoen tijdens extreme weersomstandigheden.  

Informatie over de garantie 

De garantie van Dancover is uitsluitend van toepassing op het normale gebruik van het product, met 
uitzondering van normale slijtage, in overeenstemming met de schriftelijke gebruiksinstructies of 
handleiding. Wanneer u uw metalen tuinpaviljoen/pergola op een bepaald moment moet schoonmaken, 
gebruik dan alleen een zacht schoonmaakmiddel en lauw of koud water. Gebruik geen sterke middelen van 
welke aard dan ook.   

Ga naar dancovershop.com voor informatie over garantie.  

Bekijk altijd onze website voor de meest recente veiligheidsadviezen en handleiding. 
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