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EMA
EURKDeze kant boven

EMA
EURK

De verwarmingsmat moet boven een betonnen constructie geïnstalleerd wor-
den, nooit op een houten vloerconstructie noch verankerd in beton (alleen van 
toepassing op Veria Clickmat 100).

EMA
EURK

De Veria Clickmat kan hier worden doorgesneden om passend te worden 
gemaakt voor het betreffende gebied, omdat zich hier geen elektrische 
componenten bevinden.

EMA
EURKDe Veria Clickmat kan hier niet worden doorgesneden, omdat zich hier 

elektrische componenten bevinden.

EMA
EURKUitsluitend voor gebruik binnenshuis

EMA
EURKLees de instructiehandleiding voordat u begint met installeren

Dubbel geïsoleerd

EMA
EURK Veria verklaart dat Veria Clickmat getest is overeenkomstig de norm voor 
verwijderbare vloeren: NEN-EN-IEC 60335-1 en NEN-EN-IEC 60335-2-106.

Veria Clickmat biedt u optimaal comfort 
met de luxe en het gemak van zowel een 
warme vloer als een aangename ruimte-
temperatuur. 

Vloerverwarming is het comfortabelste 
type van verwarming omdat het geba-
seerd is op het feit dat warmte stijgt; aan-
gename warmte voor uw voeten, lichaam 
en hoofd.

1.1 Verklaring van de symbolen

Gefeliciteerd met uw nieuwe vloerverwarmingssysteem!
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De Veria Clickmat-vloerverwarming be-
staat uit een schuim-/tapijtverwarmings-
mat met interne verwarmingskabels. 

Het systeem moet altijd bediend worden 
met de Veria Wireless Clickkit.
 
Het Veria Clickmat-vloerverwarmingssys-
teem is ontworpen voor droge toepassin-
gen voor vloerverwarming. 
Het kan worden aangebracht boven op 
een houtvloer (55 W/m²) en betonvloer-
constructies (55 W/m² of 100 W/m²). 
Het Veria Clickmat-vloerverwarmingssys-
teem is uitsluitend bedoeld voor gebruik 
binnenshuis, in droge ruimtes. 

Het Veria Clickmat-vloerverwarmingssys-
teem kan worden toegepast onder houten 
vloeren, parket en laminaat (en dun tapijt). 
Controleer de specificaties bij de leveran-
ciers van deze producten. 
De isolatiewaarde van de vloerbedekking 
mag niet hoger zijn dan 0,18 m² K/W. 

Wanneer het systeem onder tapijt wordt 

Veria Clickmat op houten vloerconstructie Veria Clickmat op betonvloerconstructie

geïnstalleerd, raden we aan om de matten 
volledig aan elkaar te bevestigen met duct 
tape (niet bijgeleverd in de kit). 
De matten mogen niet op de vloer vastge-
zet worden.

Net als bij andere vloerverwarmingssyste-
men geldt dat optimaal rendement wordt 
behaald wanneer de vloer goed geïsoleerd 
is. 

De volgende aanwijzingen leiden u staps-
gewijs door het installatieproces. 
Lees de aanwijzingen en de veiligheids-
voorschriften door voordat u met het in-
stallatieproces begint.

Uw Veria Clickmat-vloerverwarmingssys-
teem voldoet aan de norm voor verwij-
derbare vloeren, NEN-EN-IEC 60335-1, 
NEN-EN-IEC 60335-2-106 en NEN-EN-IEC 
60335-2-106.

1.2 Algemene informatie
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Zorg ervoor dat de vloer voldoet aan on-
derstaande punten voordat u het product 
gaat installeren:

• Permanent onbuigzaam
• Droog
• Vlak en gelijkmatig
• Stof- en vetvrij
• Vrij van scherpe voorwerpen

Gebruik een krachtige stofzuiger om al het 
stof van de vloer te verwijderen. 

2.1 Voorbereiding van de ondervloer

Sluit de Veria Clickmat Controller altijd aan 
tussen de voeding en de Veria Clickmat-
mat, in overeenstemming met de nationa-
le installatienormen en bedradingsregels. 

Op elke zekering op het verdeelbord van 
de netvoeding staat de beschermings-
waarde in ampère aangegeven (bv. 10, 13 
of 16 A). 
Vermenigvuldig dit getal met de netspan-
ning (bv. 230 V) om het beschikbare ver-
mogen te bepalen.

Voorbeeld: ampère (I) vermenigvuldigd 
met volt (U) geeft vermogen (P):

I x U = P

13 A x 230 V = 2990 watt

Houd bij het berekenen van het beschik-

bare vermogen voor het Veria Clickmat-
systeem rekening met alle elektrische 
apparaten die op dezelfde zekering aange-
sloten zijn. 

Wanneer u twijfelt over de zekering die van 
toepassing is op het betreffende vloerop-
pervlak, kunt u de zekeringen één voor één 
uitschakelen en kijken welke apparaten 
dan niet meer werken.

Het vermogen van uw elektrische appara-
ten is gewoonlijk op de achterzijde van het 
product aangegeven in W. 
Het “vermogen” van uw zekeringen minus 
het totale vermogen van uw apparaten is 
gelijk aan het resterende vermogen dat 
beschikbaar is voor uw Veria Clickmat-
vloerverwarmingssysteem. 

Bereken het beschikbare vermogen voor 
uw Veria Clickmat-vloerverwarmingssys-
teem aan de hand van onderstaande tabel:

2.2 Het benodigde elektrisch vermogen berekenen

Installeer een dampwerende laag van 0,20 mm op de ondervloer voordat u de ver-
warmingsmatten uitrolt.
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Rekenvoorbeeld

Zekering in het verdeelbord (bv. 16 A x 230 V) 3.680 W

BESTAANDE APPARATEN IN DE RUIMTE:

Tv en dvd-speler 80 W

Hifi-installatie (radio/cd-speler/versterker) 60 W

Totale verlichting 180 W

Aquarium 60 W

Subtotaal 380 W

Totaal beschikbaar vermogen voor Veria Clickmat 3.300 W

Uw berekening

Vul het aantal ampère van uw zekering in het verdeelbord in ( __ A x 
230 V)

W

BESTAANDE APPARATEN IN DE RUIMTE:  

Tv en dvd-speler W

Hifi-installatie (radio/cd-speler/versterker) W

Totale verlichting W

Andere apparatuur W

Andere apparatuur W

Andere apparatuur W

Subtotaal W

Totaal beschikbaar vermogen voor Veria Clickmat W

Wanneer u op deze ene zekering te wei-
nig vermogen (totale W) hebt, moet u de 
vloerverwarmingsmatten splitsen in twee 
(of meer) zones. 

Sluit de tweede zone aan op een tweede 
Veria Wireless Clickkit en op een andere be-
schikbare zekering.

De Veria Clickmat Controller is bestand tegen 
max. 10 A bij 230 V~ (gelijk aan 2300 W), wat 
betekent dat u op elke Veria Wireless Clickkit 
een verwarmde zone kunt aansluiten tot:

23 m² (Clickmat 100 W/m²) 
of 
42 m² (Clickmat 55 W/m²) 

Indien u een ruimte moet bedekken met 
een verwarmde zone die groter is dan 23 
m²/42 m², moet u het vloerverwarmings-
systeem opdelen in twee (of meer) zones. 
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Rol de Veria Clickmat-matten op de ge-
wenste locatie uit in een rechte lijn, met de 
bedrukte zijde naar boven. 

De mat, die op de Veria Clickmat Control-
ler moet worden aangesloten, moet op 
een afstand van min. 8 cm vanaf de wand 
worden gelegd, zodat er voldoende ruimte 
overblijft voor de voedingskabel.

Alle matten zijn voorzien van een eindstop 
om de aansluiting te beschermen tegen 
druk, vocht en als elektrische beveiliging.
Verwijder de eindstoppen met het speciale 
gereedschap, vlak voordat u de aansluiting 
met de volgende verwarmingsmat maakt. 

Denk eraan de eindstop in de laatste mat 
te laten.

Steek de stekker handmatig in de contra-
stekker voordat u het aansluitgereedschap 
gebruikt om de matten strak tegen elkaar 
te trekken. 

Verzeker u ervan dat de stekkeraansluiting 
goed past en niet los kan gaan. 

Sluit de overige matten op dezelfde ma-
nier aan.

2.3 De matten van Veria Clickmat aansluiten

Min. 8 cm
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Zorg ervoor dat alle aansluitingen recht op 
elkaar aansluiten en er geen mechanische 
spanningen op staan. 
Stop het installeren van de vloerverwar-
ming wanneer een of meer componenten 
beschadigd zijn. 
Een onjuiste installatie kan problemen met 
en/of defecten aan de vloerverwarmings-
matten veroorzaken.

Verzeker u ervan dat de eindstop in de 
laatste mat aanwezig is voordat de vloer-
bedekking wordt gelegd. 

Bewaar de eindstoppen als u van plan bent 
om uw vloerverwarmingssysteem later te 
verwijderen/verplaatsen. 

Veria Clickmat-verlengkabels
Een Veria Clickmat-verlengkabel is lever-
baar als accessoire. Gebruik deze kabel uit-
sluitend wanneer het niet mogelijk is om 
een directe aansluiting te maken tussen 
twee opeenvolgende vloerverwarmings-
elementen.

De verlengkabels mogen uitsluitend in het 
vulmateriaal worden geplaatst, dus niet 
op/in het verwarmingselement.

Elke Veria Clickmat-verwarmingsmat heeft 
een uiteinde van 25 cm waarin geen elek-
trische componenten zijn verwerkt. 

De Veria Clickmat-verwarmingsmat mag 
uitsluitend worden ingekort aan de uitein-
den waar zich geen elektrische compo-
nenten bevinden, zoals aangegeven in de 
volgende afbeelding.

De volgende markeringen en symbolen 
zijn afgedrukt op de Veria Clickmat-ver-
warmingsmatten:

EMA
EURK  Geeft aan waar mag worden gesne-

den.

EMA
EURK  Hier niet snijden. Bevat elektrische 

componenten. Wanneer hier gesne-
den wordt, is de mat onbruikbaar.

De mat op maat snijden:
Meet het stuk dat u wilt afsnijden zorgvul-
dig en snijd het stuk af met een mes.

2.4 De verwarmingsmat op maat snijden
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2.5 De Veria Wireless Clickkit monteren
De Veria Clickmat Controller monteren
De Veria Clickmat Controller moet op de 
wand gemonteerd worden, op 10 tot 30 
cm boven de vloer (schroeven en pluggen 
inbegrepen).

De vloersensor installeren
Plaats de sensor indien mogelijk in een 
voorgesneden spleet in de verwarmings-
mat: verwijder de bovenlaag van de spleet 
en plaats de sensor in de spleet. 

Plaats de sensor zodanig dat ten minste 30 
cm van de sensor op de verwarmde mat 
rust. 

Als het niet mogelijk is om de sensor in de 
spleet te plaatsen, legt u de sensor boven 
op de verwarmingsmat. 
Plaats het uiteinde van de sensor net tus-
sen twee verwarmingskabels. 

Maak de sensor aan de verwarmingsmat 
vast met de bijgevoegde aluminiumtape.

De uitgangskabel aansluiten
De uitgangskabel van de controller moet 
nu aangesloten worden op de eerste mat, 
met het aansluitgereedschap.

Zorg ervoor dat u de uitgangskabel niet te 
veel samendrukt of plooit. De buigdiameter 
is minimum 5 cm.

Monteer de Veria Clickmat-thermostaat
Voor een goede toegankelijkheid moet de 
Veria Clickmat-thermostaat op 130 tot 160 
cm boven de vloer gemonteerd worden. 
Start met het wegnemen van de rugplaat 
op de thermostaat en plaats de batterijen 
(meegeleverd).

1

43

2

Wanneer u klaar bent, maakt u de rugplaat 
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Op dit punt moeten alle stekkers tussen de 
twee matten recht op elkaar aangesloten 
zijn en moet een zo groot mogelijk op-
pervlak van de vloer bedekt zijn met Veria 
Clickmat-verwarmingselementen. 
De ruimte zonder Veria Clickmat-verwar-
mingsmatten moet worden opgevuld 
met behulp van Veria Clickmat-vulmatten 
om te zorgen voor een vlak en gelijkmatig 
vloeroppervlak. 
Een liniaal en een houten plaat zijn han-
dige hulpmiddelen bij het snijden van de 
Veria Clickmat-vulmat. 

De uitgangskabel aanpassen
Snijd een stukje van het vulmateriaal af om 
de uitgangskabel te verankeren tussen de 
Veria Clickmat Controller en de Veria Click-
mat-mat.

Wanneer u alle vloerverwarmingsmatten 
correct neergelegd hebt en het vulmateri-
aal op maat gesneden hebt, kunt u verder-
gaan met de installatie. 

2.6 De resterende ruimte opvullen

vast aan de muur met de bijgevoegde 
schroeven en muurpluggen.

Bevestig de thermostaat op de rugplaat 

door de thermostaat over de lipjes te trek-
ken. 
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2.8 Waarschuwingslabel
Het waarschuwingslabel dat bij de Veria 
Wireless Clickkit zit, moet ingevuld worden 
en in het verdeelbord geïnstalleerd wor-
den.
Het is belangrijk om dit voor later gebruik 
in te vullen: welke ruimte en hoeveel Veria 

Clickmat-matten geïnstalleerd zijn, door 
wie en op welke datum.
Bovendien moet de ruimte in de handlei-
ding getekend worden (zie pagina 15) zo-
dat gemakkelijk zichtbaar is hoe de matten 
in de ruimte geplaatst zijn.

2.7 De installatie voltooien
Controleer of alle werkzaamheden uitge-
voerd zijn overeenkomstig deze installatie-
gids voordat u het Veria Clickmat-vloerver-
warmingssysteem gaat testen. 
Het testen kan beginnen wanneer alles 
correct is aangesloten.

Lees de Snelgids voor de thermostaat 
voordat u verdergaat. 
Sluit de stroom aan, zet de thermostaat 
aan en stel de temperatuur in op de maxi-

mumtemperaturen (30 °C voor Clickkit 55 
en 35 °C voor Clickkit 100). Na korte tijd (5 
tot 10 minuten) zult u merken dat de Veria 
Clickmat-vloerverwarmingsmatten warm 
beginnen te worden. Controleer of alle 
aangesloten matten opwarmen voordat u 
verdergaat. 
Wanneer de vloerverwarmingsmatten niet 
opwarmen tot de ingestelde temperatuur, 
moeten de aansluitingen nog eens gecon-
troleerd worden. Vergeet niet om eerst het 
Veria Clickmat-systeem los te koppelen 
van de netvoeding voordat u het systeem 
inspecteert.

Afwerken van de vloerbedekking
De uiteindelijke vloerbedekking (laminaat, 
tapijt of los parket) kan gelegd worden 
wanneer het systeem getest is.
Raadpleeg de installatierichtlijnen van de 
vloerbedekkingsproducent en zorg ervoor 
dat de bovenste vloerbedekking geschikt 
is voor vloerverwarming.

Woonkamer beneden
Michael Lee 28/11 2011
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Verwarmingselement type Veria Clickmat 100 is geïnstalle

It is not allowed to drill or to insert nails or screws in 
the floor. This could short circuit the element or cause 
damage to the electrical insulation on the heating 
element. The floor must not be covered with covering 
which will restrict the heat transfer more than 0,18 
m²K/W
Raadpleeg de installatie-instructies voor de tekening 
van de lay-out van het verwarmingselement.

Voedingsspanning 230 VAC

NED

Ruimte:
Door: Datum:

Waarschuwing

Uitgangsvermogen

Aantal 
matten

Mat type en uitgang Uitgang per type

Totaal uitgangsvermogen


1m² á 40 watt

2m² á 140 watt

3m² á 240 watt

4m² á 340 watt

5m² á 440 watt
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Technische details van Veria Clickmat-
matten:

Hoogte 8 mm

Netvoeding 230 V~ 

Max. belasting per Veria Clickmat-mat 10 A

IP-waarde voor Veria Clickmat-mat IP x 7 

Vermogen 55 W/m² of 100 W/m²

Geluiddempingswaarde 17 dB

Isolatiewaarde μ 8 W/m²K

Verwarmingsmatten:

Breedte x 
lengte:

Opper-
vlakte

Verwarmde 
zone

Totaal 
vermogen A

1 m x 2 m 1 m² 0,4 m²
22 W (Clickmat 55) 0,1 A (Clickmat 55)
40 W (Clickmat 100) 0,17 A (Clickmat 100)

1 m x 2 m 2 m2 1,4 m2
77 W (Clickmat 55) 0,33 A (Clickmat 55)
140 W (Clickmat 100) 0,61A (Clickmat 100)

1 m x 3 m 3 m2 2,4 m2
132 W (Clickmat 55) 0,57 A (Clickmat 55)

240 W (Clickmat 100) 1,04 A (Clickmat 100)

1 m x 4 m 4 m2 3,4 m2
187 W (Clickmat 55) 0,81 A (Clickmat 55)
340 W (Clickmat 100) 1,48 A (Clickmat 100)

1 m x 5 m 5 m2 4,4 m2
242 W (Clickmat 55) 1,05 A (Clickmat 55)
440 W (Clickmat 100) 1,91 A (Clickmat 100)

Vulmat:

1 m x 1 m 1 m² - - -

1 m x 2 m 2 m² - - -

3.1 Technische details – Veria Clickmat-matten
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Technische details van Veria 
Wireless Clickkit:

Inhoud van de kit:
Controller
Thermostaat
Aluminiumtape voor sensorbeves-
tiging
Aansluitgereedschap

Controller: Thermostaat:

Bereik instelpunt n.v.t. 5 °C- 30/35 °C

Nauwkeurigheid temperatuuraan-
duiding n.v.t. ±1 °C

Hysteresis 2 °C n.v.t.

Eenheid temperatuurweergave en 
-instelling n.v.t. 1 °C/stap

Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot  45 °C 0 °C tot  45 °C

Opslagtemperatuur -20 °C tot +60 °C -20 °C tot +60 °C

IP-waarde IP 30 IP 30

Transmissiefrequentie Draadloos 868,199 - 869,999 
MHz

Draadloos 868,199 - 869,999 
MHz

Transmissiebereik Tot 30 m Tot 30 m

Voedingsspanning 230 V~ 3 V  (2 x AA-batterij)

Max. A 10 A Geen schakeling

Max. uitgang 2300 W n.v.t.

Vochtigheid 5% - 95% RV (niet-condense-
rend) 

5% - 95% RV (niet-condense-
rend) 

Emissiewaarde Vervuilingsgraad 2 (huishou-
delijk)

Vervuilingsgraad 2 (huishou-
delijk)

Hardheidstest bal 75 °C 75 °C

Nominale pulsspanning 2,5 kV n.v.t.

Softwareklasse A A

Veria Clickmat-verlengkabel:

De verlengkabels worden gebruikt 
om matten te verbinden waar de 
vrouwelijke en mannelijke stekkers 
tussen twee matten omwille van het 
legplan gescheiden zijn.

Naam: Lengte:

Veria Clickmat-verlengkabel 0,25 m 0,25 m

Veria Clickmat-verlengkabel 1,0 m 1,0 m

Veria Clickmat-verlengkabel 2,0 m 2,0 m

3.2 Technische details – Clickmat Wireless Kit + Accessoires
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Teken de ruimte op onderstaande pagina en geef aan hoe u de verwarmingsmatten gaat 
installeren (voor toekomstige raadpleging)

Deze producten zijn geïnstalleerd in ruimte 

3.3 Schetspapier
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• Gebruik de vloerverwarmingselementen 
uitsluitend voor de doeleinden die in de 
handleiding zijn beschreven.

• Veria Clickmat moet altijd geïnstalleerd 
worden met de Veria Wireless Clickkit.

• Monteer en sluit de Veria Wireless Clickkit 
(controller + thermostaat) aan op de net-
voeding volgens volgende installatiericht-
lijnen.

• Matten met een verschillend vermogen/
m² (55 W/m² en 100/m²) mogen niet met 
elkaar verbonden worden.

•Veria Clickmat 100-matten moeten ge-
regeld worden met Veria Wireless Clickkit 
100 en de Veria Clickmat 55-matten moe-
ten geregeld worden met Veria Wireless 
Clickkit 55. 

• Het Veria Clickmat-vloerverwarmingssys-
teem moet van spanning worden voorzien 
via een aardlekschakelaar met een nomi-
nale aardlekstroom van maximaal 30 mA.

• De Veria Clickmat-matten mogen niet 
worden geïnstalleerd op onregelmatige 
oppervlakken.

• De vloerverwarmingsmatten mogen niet 
worden gevouwen of geknikt.

• De Veria Clickmat-verwarmingsmat moet 
gescheiden zijn van andere warmtebron-
nen.

• De Veria Clickmat-verwarmingsmat mag 
niet geïnstalleerd worden bij omgevings-
temperaturen onder 5 °C.

• Het Veria Clickmat-vloerverwarmingssys-
teem is uitsluitend bedoeld voor gebruik 
binnenshuis.

• Installeer of gebruik het vloerverwar-
mingssysteem niet wanneer een of meer 
componenten zijn beschadigd.

• Probeer reparaties nooit zelf uit te voeren. 
De reparaties moeten uitgevoerd worden 
door bevoegde elektriciens. 
Slechte reparaties kunnen leiden tot per-
soonlijk letsel of schade aan eigendom-
men.

• Gebruik de vloerverwarming niet in com-
binatie met componenten die niet door 
Veria zijn aanbevolen, geïnstalleerd of ge-
leverd.

• Gebruik uitsluitend componenten van 
het Veria Clickmat-vloerverwarmingssys-
teem. De garantie voor het gehele systeem 
en voor de afzonderlijke componenten 
vervalt wanneer componenten van andere 
fabrikanten zijn gebruikt.

• Zorg ervoor dat er bij het gebruik van het 
vloerverwarmingssysteem geen hotspots 
kunnen ontstaan. 
Installeer geen vloerverwarmingsmatten 
onder permanente of ingebouwde kasten 
(meubels die het vloeroppervlak volledig 
afdekken).

• Gebruik het Veria Clickmat-vloerverwar-
mingssysteem niet als het systeem nat is.

• Waarschuwingslabels moeten worden 
ingevuld en bij het verdeelbord worden 
aangebracht.

• Het Veria Clickmat-vloerverwarmings-
systeem mag uitsluitend worden gebruikt 
met de Veria Clickmat-verlengkabels. Snijd 

4 Veiligheidsvoorschriften
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de verlengkabels of uitgangskabels nooit 
door.

• Klem de voedingskabel en de verlengka-
bels niet vast; laat ze niet over warme en/of 
scherpe voorwerpen lopen.

• Rol de kabels helemaal uit om oververhit-
ting te voorkomen.

• Haal de stekker uit het stopcontact wan-
neer er werkzaamheden moeten wor-
den uitgevoerd aan of in de buurt van 
het vloerverwarmingssysteem en daarbij 
vloeistoffen of scherpe voorwerpen wor-
den gebruikt.

• Trek niet aan de kabel of de vloerver-
warming om een stekkeraansluiting los te 
halen. Pak altijd de stekker vast en trek de 
delen uit elkaar met behulp van het aan-
sluitgereedschap.

• Wanneer de verleng- of uitgangskabel 
beschadigd is, moet deze vervangen wor-
den door de fabrikant, diens serviceagent 
of een andere bevoegde persoon, om ge-
vaar te voorkomen.

• Sluit de vloerverwarming uitsluitend aan 
op een wisselspanning van 230 V/50 Hz.

• Zorg ervoor dat naalden, scherpe voor-
werpen, vloeistoffen en/of andere elek-
trisch geleidende voorwerpen/vloeistof-
fen geen contact kunnen maken met de 
vloerverwarming.

• Bewaar deze handleiding samen met de 
garantiepapieren voor later gebruik.

• De bedrukte zijde van de verwarmings-
mat moet na het uitrollen van de mat zicht-
baar zijn en het volgende symbool tonen: 

EMA
EURK THIS SIDE UP (deze kant boven)
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5. 5 jaar garantie
Veria verleent de volgende garantie:

Veria Clickmat-verwarmingsmatten 5 jaar
Veria Wireless Clickkit  2 jaar
Veria Clickmat-verlengkabel  2 jaar

De garantie geldt vanaf de aankoopdatum. Deze garantie geldt naast alle wettelijke rechten.

GARANTIEBEPALINGEN
Om aanspraak te kunnen maken op de garantie moet aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan.
• Deze garantie geldt uitsluitend voor aankopen door de consument voor privégebruik.
• De producten moeten binnenshuis in een woonomgeving worden gebruikt.
• De garantie dekt fouten die zijn veroorzaakt tijdens de productie van het materiaal. Schade veroorzaakt 
door derden (bv. transportschade) wordt niet gedekt door de garantie.
• De garantie is niet van toepassing voor schade veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik, ongevallen 
of overmacht, of voor schade die voortvloeit uit omstandigheden die niet gebruikelijk zijn in woontoepas-
singen.
• Lees onze installatie-instructies zorgvuldig door en volg ze nauwgezet op. De garantie is niet van toepas-
sing wanneer de producten niet correct worden geïnstalleerd.
• Schade die voortvloeit uit verkeerde verzorging en reiniging, overbelasting, ongeschikte vloerconstructie 
of schade door de invloed van vocht is eveneens uitgesloten van dekking onder deze garantie.
• Als de producten ondanks zichtbare defecten toch geïnstalleerd worden, komt de garantie hierdoor te 
vervallen.
• Garantieservice zal in geen enkel geval leiden tot een verlenging van de garantietermijn.
• Veria behoudt zich het recht voor om de schade ter plaatse op te nemen na het maken van een afspraak 
over een redelijke inspectiedatum, om te verifiëren of aan de garantievoorwaarden is voldaan.
• Veria behoudt zich het recht voor om de garantieservices gefaseerd uit te voeren na retourzending van 
het vervangen materiaal.
• Deze garantie vervangt alle andere garanties. De garantiedekking is afhankelijk van de garantie in de ver-
sie die van kracht was op het moment van aankoop. In de VS en Canada gelden speciale garantiebepalingen 
en -voorwaarden. Deze garantie is niet van toepassing in die landen.

ONZE VERPLICHTINGEN
Als een fout aan het licht komt die onder deze garantie valt, zal Veria het product naar eigen inzicht koste-
loos repareren of vervangen door een nieuw product. Onze verplichtingen beperken zich tot het leveren 
van nieuw materiaal. Legkosten of andere gerelateerde kosten zijn niet gedekt.

GARANTIECLAIMS
Garantieclaims moeten schriftelijk worden ingediend bij Veria, binnen 30 dagen nadat een fout die door de 
garantie wordt gedekt, werd geconstateerd of geconstateerd had moeten worden. Bij het indienen van een 
claim moeten het originele garantiebewijs en het aankoopbewijs worden voorgelegd.
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5+5 jaar garantie

Garantiebewijs
Het Veria-garantiebewijs is afgegeven aan

Naam 

Volledig adres

Postcode 

Plaats 

Land 

Telefoon 

Let op!

Het garantiebewijs geldt alleen wanneer het volledig en juist is ingevuld.

Zie de vorige pagina voor de garantievoorwaarden.

Type product 

Artikelnummer
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