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GARANTIE 
 
 
1.	Garantie			
	
Feelds	 biedt	 3	 of	 10	 jaar	 garantie	 op	 haar	 producten.	 (Consulteer	 de	 technische	 fiches).	 	 Tijdens	 de	
garantieperiode	 garandeert	 Feelds	 dat	 het	 oppervlak	 (a)	 niet	 merkbaar	 zal	 verkleuren,	 (b)	 geen	
merkbare	 of	 ongewone	 defecten/slijtage	 zal	 vertonen	 als	 gevolg	 van	 UV-stralen	 en	 klimatologische	
omstandigheden.	 	Een	product	waarvan	de	oorspronkelijke	trekkracht	niet	met	50%	vermindert	wordt	
geacht	zijn	UV-stabiliteit	en	trekkracht	te	hebben	behouden.	
	
2.	Garantieperiode	
	
De	hierbij	verleende	garantie	is	de	enige	en	uitsluitende	garantie	met	betrekking	tot	de	producten	van	
Feelds,	en	vervangt	alle	eventuele	andere	mondelinge	of	schriftelijke	guaranties	met	betrekking	tot	de	
producten	van	Feelds.	
	
3.	Voorwaarden	
	
(a)	De	geldigheidsduur	van	de	garantie	vangt	aan	op	de	datum	van	verzending	van	het	kunstgras.	
(b)	 In	elk	 geval	 zullen	de	 verplichtingen	van	Feelds	beperkt	 zijn	 tot	de	waarde	van	het	product,	 zoals	
door	Feelds	aan	de	Koper	gefactureerd.	
(c)	Deze	garantie	geldt	enkel	bij	gebruik	van	het	product	in	het	kader	van	normale	tuinaanleg.	
(d)	 Vooraleer	 een	 garantieaanspraak	 door	 Feelds	 wordt	 aanvaard,	 dient	 de	 klant/installateur	 alle	
gebreken	die	voor,	 tijdens	of	na	de	 installatie	werden	vastgesteld	 	 telefonisch,	per	 fax	of	per	email	 te	
melden	en	daarna	aangetekend	te	bevestigen,	vergezeld	van	de	aankoopfactuur.		In	geval	van	defecten	
vastgesteld	tijdens	de	installatie,	dient	de	installatie	onderbroken	te	worden	tot	verdere	instructies	van	
Feelds	 ontvangen	 worden.	 	 Feelds	 verbindt	 zich	 ertoe	 binnen	 de	 2	 werkdagen	 een	 standpunt	 in	 te	
nemen	met	betrekking	tot	de	mogelijkheid	de	installatie	voort	te	zetten.	
(e)	 Vóór	 een	 aanspraak	 door	 Feelds	 wordt	 aanvaard,	 moet	 de	 klant/koper	 Feelds	 of	 haar	
vertegenwoordiger	toegang	verlenen	om	het	oppervlak	te	inspecteren,	op	te	tillen	en	te	testen.	
(f)	De	Koper	verliest	het	recht	aanspraak	te	maken	op	deze	garantie,	een	non-conformiteit	in	te	roepen	
en/of	 enige	 schadevergoeding	 te	 vorderen	 indien	 hij	 Feelds	 niet	 binnen	 de	 10	werkdagen	 na	 de	 dag	
waarom	hij	zich	van	het	defect	bewust	werd	op	de	hoogte	stelt.	
(g)	 De	 blootstelling	 aan	 UV-stralen	 mag	 110	 kilo-Langley	 (KLy)	 per	 jaar	 niet	 overschrijden.	 	 Zie	
http:/www.meteor.co.il/download/radiation%20map.pdf.			
(h)	Alle	tests	en	voorwaarden	zijn	onderworpen	aan	de	toepasselijke	Europese	normen.	
	
4.	Beperking	van	aansprakelijkheid	
	

(a) De	 door	 Feelds	 verstrekte	 vergoeding	 bestaat	 enkel	 uit	 de	 vervanging	 van	 het	 gebrekkige	
kunstgras.		Feelds	zal	niet	gehouden	zijn	tot	de	verwijdering	van	de	gebrekkige	grasmat,	noch	tot	
de	 installatie	van	de	nieuwe	grasmat,	en	zal	ook	niet	gehouden	zijn	tot	betaling	van	de	kosten	
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voor	verwijdering	of	installatie.	
(b) In	 geen	 geval	 zal	 Feelds	 contractueel	 of	 uit	 onrechtmatige	 daad	 (met	 inbegrip	 van	maar	 niet	

beperkt	 tot	 nalatigheid)	 aansprakelijk	 kunnen	 worden	 gesteld	 voor	 verlies	 van	 winst	 of	
inkomsten,	 genotsderving	 of	 gelijkaardig	 economisch	 verlies,	 noch	 voor	 indirecte	 schade,	
bijzondere	 schade,	 incidentele	 schade,	 gevolgschade,	 punitieve	 schade	 of	 gelijkaardige	 andere	
schade	voortvloeiend	uit	of	in	verband	met	het	gebruik,	de	toestand,	het	bezit,	de	prestaties,	het	
onderhoud,	de	niet-nalevering	of	de	late	levering	van	het	product.	

	
	
5.	Uitzonderingen	
	

(a) Deze	 garantie	 geldt	 enkel	 in	 geval	 van	 deskundige	 installatie	 en	 behoorlijk	 gebruik	 van	 het	
product.	

(b) Deze	garantie	geldt	enkel	indien	het	product	werd	afgeleverd	door	Feelds.	
(c) Deze	garantie	geldt	NIET:	
	

(1) indien	het	gebruik	van	het	kunstgras	niet	in	overeenstemming	is	met	het	geïnstalleerde	type	
kunstgras.	

(2) In	geval	van	schade	vloortvloeiend	uit	een	incorrect	geïnstalleerde	ondergrond	of	uit	fouten	
bij	de	installatie	van	het	gras.	

(3) in	 geval	 van	 mechanische	 schade,	 brandgaten,	 inkepingen,	 ongevallen,	 onachtzaamheid,	
verwaarlozing,	 vandalisme,	 brand,	 chemische	 reacties,	 overstromingen	 of	 andere	
natuurrampen.	

(4) In	geval	van	initiatieven	of	maatregelen	genomen	door	een	verdeler,	zelfs	indien	erkend	door	
Feelds,	indien	deze	initiatieven	of	maatregelen	niet	overeenkomen	met	de	technische	fiches	
of	de	aanbevelingen	van	Feelds	en	niet	schriftelijk	werden	goedgekeurd	door	Feelds.	

						(d)	Deze	garantie	geldt	NIET	indien	een	defect	of	schade	veroorzaakt	werd	door:	
	

(1) Gebrekkige	drainage	of	gebreken	van	de	ondergrond	
(2) Slijtage	veroorzaakt	door	een	ongeschikte	ondergrond	
(3) Gebruik	van	ongeschikte	schoonmaakmethodes	
(4) Gebruik	van	chemische	reinigingsmiddelen,	pesticiden	of	herbiciden	
(5) Overmacht	of	andere	omstandigheden	waarover	Feelds	geen	controle	heeft.	
(6) Gebrek	aan	adequaat	onderhoud,	bescherming	of	herstelling	van	het	product.	

	
6.	Kennisgeving	
	

(a) Garantieaanspraken	moeten	binnen	de	10	dagen	na	de	ontdekking	 van	het	 vermeende	defect	
worden	ingediend,	samen	met	het	bewijs	van	de	installatiedatum,	de	naam	van	de	installateur,	
het	 lotnummer,	 de	 plaats	 van	 installatie,	 een	 staal	 van	 het	 product,	 een	 staal	 van	 het	
opvulmateriaal	of	de	opvulmaterialen,	en	minimal	drie	scherpe	foto’s	die	het	probleem	duidelijk	
maken,	bij	Feelds	bvba,	Tulpenstraat	8b,	9810	Eke-Nazareth,	België.	

(b) Feelds	kan	er	niet	toe	worden	gehouden	enige	kosten	of	uitgaven	te	betalen	die	door	de	Koper	
of	 derden	worden	 opgelopen	met	 betrekking	 tot	 tests,	 inspecties	 of	 beraadslagingen	 door	 de	
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Koper	of	door	derden.	
	
	

7.	Overdracht	
	

(a) Het	is	de	koper	niet	toegelaten	het	geheel	of	een	deel	van	zijn	rechten	krachtens	deze	garantie	
over	te	dragen	zonder	de	voorafgaande	schriftelijke	toestemming	van	Feelds.	 	Deze	garantie	 is	
bindend	voor	Feelds	en	de	Koper	en	hun	respectievelijke	rechtsopvolgers	en	rechtverkrijgenden	
en	komt	hen	 ten	geode.	 	Aanspraken	krachtens	deze	garantie	 kunnen	enkel	door	de	Koper	of	
door	derden.	

	
	
	
	
	
ONDERHOUD 
	
Het	is	belangrijk	om	bladeren,	twijgjes	en	ander	organisch	materiaal	regelmatig	te	verwijderen,	hiervoor	
kunt	 u	 een	 bladblazer,	 zuiger,	 een	 harde	 borstel	 of	 een	 hark	 gebruiken.	 	 Grotere	 voorwerpen	 zoals	
takken	 dienen	 handmatig	weggenomen	 te	worden.	 	 Indien	 er	 op	 plaatsen	met	 onvoldoende	 zonlicht	
mos	 verschijnt,	 kan	 een	 anti-mos-behandeling	 noodzakelijk	 zijn	 en	 dit	 bij	 voorkeur	 in	 de	 lente	 en	 de	
herfst.	 	 Gebruik	 hiervoor	 een	 biologisch	 afbreekbaar	 product	 en	 nooit	 zuurhoudende	 vloeistoffen	 of	
bleekmiddelen	 aangezien	 deze	 chemicaliën	 de	 vezels	 zouden	 kunnen	 beschadigen	 wanneer	 ze	
aangebracht	worden	in	een	te	hoge	concentratie.	
	
Sneeuw	en	ijs	hoeven	niet	van	het	oppervlak	verwijderd	te	worden	maar	mag	u	gewoon	laten	smelten	
en	wegvloeien.	
	
Uitwerpselen	 van	 dieren	 kunt	 u	 best	 zo	 snel	 mogelijk	 verwijderen	 en	 het	 kunstgras	 naspoelen	 met	
water.	
	
Zorg	ervoor	dat	stoffen	zoals	olie,	zuren,	oplosmiddelen	of	brandstoffen	nooit	in	contact	komen	met	het	
kunstgras.	
	
Gooi	geen	 sigarettenpeuken	op	het	gras	en	 stel	het	gras	niet	bloot	aan	vuur,	 vuurwerk,	 laswerken	of	
barbecue	aangezien	de	vezels	hierdoor	kunnen	smelten	en	samenklonteren.	
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RICHTLIJNEN VOOR AANLEG 
	
Vooraleer	u	van	start	gaat	
	
Bepaal	de	lengtes	en	breedtes	die	u	nodig	heeft	en	vergeet	niet	rekening	te	houden	met	een	snijverlies.		
Het	is	altijd	handig	om	een	ontwerp	te	maken	en	te	bepalen	hoe	het	gras	best	aangelegd	kan	worden.		
Als	 u	meerdere	 rollen	 nodig	 heeft	 willen	 we	 nog	 even	meegeven	 dat	 alle	 rollen	 in	 dezelfde	 richting	
moeten	gelegd	worden	daar	de	vezels	van	het	grastapijt	steeds	naar	één	bepaalde	richting	neigen.		Hou	
er	 ook	 rekening	 mee	 dat	 u	 de	 rollen	 plaatst	 zodat	 u	 tegen	 de	 vezelrichting	 in	 kijkt.	 	 Plaatsen	 bij	
temperaturen	onder	10°	Celsius	en	bij	vochtig	weer	(regen,	mist)	wordt	afgeraden.	
	
Voorbereiding	van	de	grond	
	
Verwijder	alle	aanwezige	gras,	vegetatie	en	stenen.		Een	goede	drainage	van	de	grond	is	essentieel.	
	
Bestaand	hard	oppervlak	
	

Indien	 het	 gras	 wordt	 aangelegd	 op	 een	 bestaand	 hard	 oppervlak	 raden	 wij	 aan	 om	 alle	
oneffenheden	 te	 herstellen	 of	 te	 verwijderen.	 	 Zorg	 ervoor	 dat	 een	 voldoende	 afwatering	
mogelijk	is,	een	drainagemat	als	onderlaag	kan	hier	een	goede	oplossing	zijn.	

	
In	 andere	 gevallen	 kan	 u	 kiezen	 om	 de	 ondergrond	 aan	 te	 leggen	 met	 een	 gecompacteerd	
materiaal	of	als	u	een	perfecte	vlakke	en	stabiele	ondergrond	verkiest	kunt	u	opteren	voor	een	
gestabiliseerde	onderlaag	van	cement	en	zand.	

	
Cement	en	zand	of	gecompacteerd	materiaal	
	

Afhankelijk	 van	 het	 type	 ondergrond,	 graaft	 u	 de	 grond	 uit	 tot	 u	 een	 vlakke	 en	 stabiele	
ondergrond	bereikt,	uit	te	graven	diepte	is	afhankelijk	van	de	bestaande	ondergrond.	(1)	

	
	 Cement	en	zand:	±	10	–	15	cm	
	 Gecompacteerd	materiaal:	±	5	-10	cm	
	
Het	wordt	aangeraden	om	rond	de	volledige	omtrek	een	(water/rotbestendig)	houten	kader	te	plaatsen.		
Enerzijds	garandeert	dit	een	perfecte	aflijning	van	het	grasperk	en	anderzijds	laat	het	kader	toe	om	het	
kunstgras	 vast	 te	 zetten.	 	Het	 kader	wordt	 best	 net	 onder	 de	 rand	 van	 aanpalende	 zones	 (terrassen,	
beplanting,…)	geplaatst.	
	

1	 	
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Cement	en	Zand:	 
	
Vul	 het	 uitgegraven	 gebied	 met	 een	 vochtig	 mengsel	 van	 cement	 en	 zand	 (verhouding	 1/7).		
Spreid	 dit	 mengsel	 uit,	 nivelleer	 en	 compacteer	 idealiter	 met	 een	 trilplaat.	 	 Vergeet	 niet	 de	
ondergrond	voldoende	tijd	te	geven	om	uit	te	drogen.	(2)	
	
	

2	 	
	
Gecompacteerd	materiaal:	

	
Vul	het	uitgegraven	gebied	met	een	fijne	steenslag	(0	–	10	mm).		Spreid	dit	mengsel	uit,	nivelleer,	
bevochtig	en	compacteer	idealiter	met	een	trilplaat.		Werk	deze	laag	eventueel	af	met	een	laag	
vochtige	zavel	of	hoekig	zand	en	compacteer	terug	met	een	trilplaat	zodat	een	perfect	glad	en	
effen	oppervlak	wordt	bekomen.	(2)	

	
Na	 het	 afwerken	 van	 de	 ondergrond	 rolt	 u	 een	 antiworteldoek	 /	 geotextile	 uit	 over	 het	 oppervlak.		
Optimaal	 is	 een	 overlap	 van	 ±	 10	 cm	 tussen	 de	 verschillende	 rollen.	 	 Het	 doek	 kan	 eventueel	
vastgemaakt	worden	aan	het	houten	kader	met	roestvrijstalen	schroeven.	(3)	
	

3.	 	
	
Indien	u	niet	met	een	houten	kader	wenst	te	werken	kan	ook	voor	boordstenen,	waarop	het	kunstgras	
wordt	vastgelijmd,	gekozen	worden.	
	
	
Aanleg	van	het	kunstgras	
	
Grastapijt	
Rol	het	grastapijt	uit	en	 indien	u	meerdere	rollen	 installeert	mag	u	niet	vergeten	de	rollen	 in	dezelfde	
richting	 te	 leggen.	 	Wees	voorzichtig	 tijdens	het	verplaatsen	en	het	uitrollen	 zodat	plooien	vermeden	
worden.	 	 Zorg	 ervoor	 dat	 het	 kunstgras	 overal	 goed	 plat	 ligt	 en	 geef	 het	 de	 nodige	 tijd	 om	 te	
acclimatiseren.		Maak	eerst	een	ruwe	afsnijding	van	de	buitenkanten.		Vouw	hiervoor	het	grastapijt	om	
en	snijd	voorzichtig	 langs	de	rugzijde	 tussen	de	poolrijen	met	een	scherp	mes.	 	Bijknippen	kan	 in	een	
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later	stadium	gebeuren.	(4)	
	
 

4.  
	
	
	
Naden	
Aangrenzende	 rollen	worden	aansluitend	of	 stotend	geplaatst.	 	 (5)	 Vouw	de	 zijden	 van	het	 grastapijt	
terug	om	en	rol	de	lijmband	tussen	de	2	stukken	kunstgras	(6	–	7).		Bereid	de	2	componenten	PU-lijm	en	
volg	hierbij	nauwkeurig	de	voorschriften	!	Maak	deze	 lijm	niet	te	vroeg	aan	daar	de	 lijm	na	bepaalde,	
korte	 tijd	uithardt.	 	 Strijk	de	 lijm	met	een	getande	 spatel	 ongeveer	20cm	breed	uit	 over	de	 volledige	
lengte	van	de	naadband.		Denk	eraan	niet	te	veel	lijm	te	gebruiken	om	te	vermijden	dat	deze	tussen	de	
naad	doorkomt.		(8)	 	Vouw	het	grastapijt	terug	en	druk	het	stevig	in	de	lijm	maar	let	erop	dat	er	geen	
pooltjes	in	de	lijm	kleven	en	de	2	stukken	kunstgras	mooi	aansluiten.		Om	een	extra	stevige	verbinding	
te	bekomen	kan	de	naad	met	(verzwaarde)	planken	aangedrukt	worden.	(9)			
	

5.	 	6.		 		7.	 	

8.	 		9.		 		
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Voor	kleinere	installaties	kan	u	eventueel	opteren	voor	de	waterbestendige	Feelds	-	mono-component	
PU-lijm		of	de	Feelds-	zelfklevende	lijmband.	
	
Vastmaken	
Het	 kunstgrastapijt	maakt	 u	met	 roestvrijstalen	 schroeven	op	het	 houten	 kader	 vast.	 	 Een	 alternatief	
voor	 het	 houten	 kader	 zijn	 boordstenen	 waarop	 het	 gras	 vastgelijmd	 wordt.	 	 Indien	 u	 een	 klein	
oppervlak	 aanlegt,	waar	bijvoorbeeld	1	 rol	 volstaat,	 kunt	u	 ervoor	opteren	om	geen	houten	 kader	 te	
plaatsen	en	het	grastapijt	aan	de	zijkanten	vast	te	zetten	in	de	ondergrond	met	roestvrije	pinnen.	(10)	
	
Afwerking	
Snij	 waar	 nodig	 het	 tapijt	 bij.	 	 Verwijder	 alle	 snijresten	 en	 losse	 pooltjes	 en	 borstel	 de	 pool	 van	 het	
grastapijt	recht.	(11)	
	
	

10.	 	11.		 	
	
 
	


