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D-signmaker Autoreclame en Belettering 

Distributieweg 2 

2404 CK Alphen aan den Rijn 

info@d-signmaker.nl 

06 – 341 443 15 

 

 

 

Voorwaarden Carwrapping 
 

Aanlevering voertuig 

 

•   Het voertuig dient de avond voor de geplande afspraak bij ons aanwezig te zijn, dit i.v.m. met 

de temperatuur van het voertuig en om de levertijd te kunnen waarborgen. 

•   Voertuigen dienen schoongewassen (zonder teer, wax- en vuilresten) te worden aangeleverd. 

LET OP! Een wax laag van bijvoorbeeld wasstraten of bij levering van een nieuwe auto door de 

dealer is niet toegestaan; 

•   Het verwijderen van vet-, wax- en vuilresten wordt berekend als extra werk en daarbij komende 

kosten kunnen worden gefactureerd; 

•   Bij een volledige carwrap hebben wij uw voertuig gemiddeld 2 á 3 dagen nodig. 

 

Garantie 

 

•   Wij geven 6 maanden garantie op de montage van de carwrap. (mits aan alle voorschriften is 

voldaan). 

•   Op de folie wordt 5 jaar fabrieksgarantie gegeven door de fabrikant. (mits aan alle voorschriften 

is voldaan). 

•   Er kan geen garantie gegeven worden (i.v.m. hechtingsgraad) op: 

o   voertuigen ouder dan 3 jaar; 

o   voertuigen waaraan schadeherstel heeft plaatsgevonden; 

o   voertuigen waarop roest is aangetroffen; 

o   voertuigen welke eerder overgespoten zijn. 

•   Er kan geen garantie gegeven worden, indien de folie wordt belast door b.v. magneetplaten. 

•   Krassen, deuken, scheuren zijn zichtbaar door de folie heen en vallen niet onder de garantie. 

•   Garantie wordt alleen verleent als er direct na de constatering contact wordt opgenomen met D-

signmaker. Dit in verband met de directe mogelijkheid tot herstel bij constatering; 
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Aansprakelijkheid 

 

•   De aansprakelijkheid van D-signmaker is beperkt tot de directe schade door ons aangebracht 

met een maximum van de aanneemsom. De aansprakelijkheid voor gevolgschade is in alle 

omstandigheden uitgesloten. 

•   Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele lakschade bij het verwijderen van de carwrap folie. 

 

Betaling 

 

•   Betalingen geschieden 50% vooraf, bij akkoord van de opdracht en 50% bij oplevering. (Prijzen 

zijn excl. 21% BTW.) 

 

Algemeen 

 

•   Alle (zichtbare) gespoten delen (exclusief deurgrepen, buitenspiegels, spoilers, dakrails) worden 

geplakt. Voor de binnenportieren geldt een prijs op aanvraag. 

•   Wij gebruiken uitsluitend onze eigen materialen van hoge kwaliteit. 

•   Verwijderen van de carwrap-folie is op uurbasis (nacalculatie). 

•   Bij het aanbrengen van een carwrap moeten de emblemen en type plaatjes verwijderd worden. 

Deze kunnen NIET altijd worden terug geplaatst. (deze zijn eventueel tegen meerprijs na te 

bestellen bij de dealer) 

•   Na het wrappen dient de auto twee weken niet gewassen te worden. 

 

TIPS: 

Nadat uw auto is gewrapt, kunt u (na 2 weken) de auto met de hand wassen of door de 

wasstraat gaan. Bij voorkeur een wasstraat, die geen gebruik maakt van harde borstels. Bij 

matte kleuren zonder geen polish wax gebruiken. 

 

Met de ondertekening van dit formulier ga ik akkoord met de algemene voorwaarden en deze 

voorwaarden carwrapping. 

 

 

Datum: ___________ 

Naam:  ___________ 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 


