
Hoge muurplinten en overige zaken 

- Heeft u bestaande hoge muurplinten dan dienen deze vooraf door u te zijn verwijderd 

wanneer u heeft gekozen voor nieuwe MDF muurplinten. 

- Bij het monteren van hoge muurplinten ontstaan er bijna altijd kieren aan de boven en 

onderkant van de muurplint. Hier kan de vloerenlegger niks aan doen en hier zijn wij ook niet 

verantwoordelijk en aansprakelijk voor. Dit gegeven heeft namelijk te maken met de 

glooiingen in de muur en/of uw dekvloer.  

- Hoge muurplinten kunnen wij wel voor een meerprijs aan de bovenkant van de hoge 

muurplint afkitten. Echter zal de vloerenlegger alleen de witte hoge muurplint tegen een 

witte muur kunnen afkitten. Wanneer er andere scenario’s zijn is dit het werk van een 

kitbedrijf. 

- Bij hoge muurplinten met een rechte hoek worden enkel de buitenhoeken in verstek 

gezagen, de binnenhoeken niet. Bij een hoge muurplint met een kraal  zullen zowel de 

binnen als buitenhoeken in verstek gezagen worden.  

- Wanneer u heeft gekozen voor een zwarte hoge muurplint dan kan het wel eens voorkomen 

dat bij het in verstek zagen u een bruine kleur ziet van de binnenkant van de plint. Hier kan 

de vloerenlegger niks aan doen. Wij vragen u dan deze bij te stippen met een zwarte stift of 

zwarte bij-tip-lak in de kleur RAL9005.  

- Nadat de vloer gelegd is bent u zelf al klant verantwoordelijk voor het restafval. Dit wordt 

niet meegenomen door de vloerenleggers.  

-  

Afspraak 

Mocht het zo zijn dat de klant in gebreke is wat betreft de bovenstaande punten dan zijn wij 

genoodzaakt om een dagtarief door te berekenen van een vloerenlegger van €350 euro voor zijn 

gemiste werkdag. Vervolgens zullen wij kijken naar een nieuwe datum om uw vloer te leggen. 

Laminaatpark is een groot en dynamisch bedrijf die er alles aan doet om mee te denken met uw als 

klant. Echter is het wel zo dat een nieuwe afspraak een aantal weken kan duren. De factuur van de 

gemiste werkdag van de vloerenlegger dient in dit geval voor de nieuwe datum van de 

werkzaamheden te voldaan zijn.  

Informatie 

Ook wij beamen dat wij doormiddel van deze leaflets u veel informatie hebben gegeven. Echter is dit 

nodig voor een optimaal resultaat en een perfecte verstandhouding met onze uiterst professionele 

en bekwaamde vloerenleggers.  Want laten we eerlijk zijn, wat u blij maakt is een prachtige vloer met 

een professionele legservice wat ons als Laminaatpark dan ook weer trots en blij maakt.  

Wij als Laminaatpark wensen u alvast heel veel plezier en woongenot met uw nieuwe vloer! 

 


