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Goedkeuring van uw proefdruk
U bent verantwoordelijk dat de opmaak van de wagen op het juiste model van wagen wordt gemaakt.

Dit is eveneens van toepassing wanneer S-CONCEPT de (gedeeltelijke) opmaak voorziet! 

Het is uiterst belangrijk om volgende zaken na te kijken:
• Is het merk, model en modeljaar van de wagen correct?

• Is de wagen correct verlengd/verhoogd? (type hoogte/lengte laadbak bij bestelwagens)

• Is de kleur van de wagen correct?

• Heeft de wagen een raam in de laadbak en/of achteraan?

• Heeft de wagen een dubbele cabine of extra ramen die niet op de proefdruk staan?

• Controleer de bumpers en bagetten in het ontwerp. (Als deze niet mee in het koetskleur gespoten zijn, zijn deze in het ontwerp grijs gekleurd.)

• Heeft de wagen een ladder of andere accessoires aan de zijkanten en/of achteraan?

• Heeft de wagen extra sloten?

Voorbeelden
Onderstaand kan u enkele voorbeelden terugvinden van enkele proefdrukken hoe bovenstaande zaken worden 

afgebeeld en wat er kan gebeuren als u dit niet goed doorgeeft aan S-Concept.

Wij zijn niet verantwoordelijk als blijkt dat op de dag van de plaatsing 1 van bovenstaande
 zaken niet vermeld was. Extra kosten van plaatsing en herdruk zijn ten laste van de klant. 

Om zeker te zijn van bovenstaande zaken, kan u ons altijd enkele foto’s van de wagen 
doorsturen. Of langskomen met de wagen bij ons op kantoor.
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Voorbeelden
Onderstaand kan u enkele voorbeelden terugvinden van enkele proefdrukken hoe bovenstaande zaken worden 

afgebeeld en wat er kan gebeuren als u dit niet goed doorgeeft aan S-Concept.

Achterzijde

Goed!

Bumpers & bagetten

Controleer de bumpers en bagetten in het ontwerp. Deze kunnen NIET BELETTERD worden.
(Als deze niet mee in het koetskleur gespoten zijn, zijn deze in het ontwerp grijs gekleurd.)

Opgelet met
extra accessoires!

Opgelet met Ramen!
(Sommige kleuren zullen
niet goed zichtbaar zijn.)
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Lengte x Hoogte van bestelwagens (LxH)

Ramen en dubbele cabine

Controleer de extra ramen!
(Deze kunnen beletterd worden maar het effect van de belettering kan verschillen of minder zichtbaar zijn)

Controleer de “LxH” van je bestelwagen! 
(Stickers worden op maat gemaakt. Als u de correcte maat niet hebt doorgegeven
dan kan de sticker te groot of te klein uitvallen.)



Wettelijke bepalingen rond wagenbeletteringen

Nieuwe regels voor visgraatfolie
Vanaf 2020 zullen er nieuwe, strengere regels van kracht gaan in verband met visgraatfolie. Deze folie is een type 

van veiligheidsmarkering dat beter bekend staat als de rood-witte striping voor bouw- en werfvoertuigen. Deze 

voertuigen moesten tot op heden zowel voor- als achteraan voorzien worden van afwisselende rood-witte strepen 

met een minimale oppervlakte van 1m². Door de strengere wetgeving zullen alle nieuwe werf- en bouwvoertuigen 

vanaf 2020 de rood-witte striping moeten laten plaatsen met klasse 2 als reflectieniveau. Hierdoor wordt hun 

zichtbaarheid nog groter in het donker.

Belettering van jouw autoruiten
Sinds 2003 is het verboden om jouw voorste zijruiten te tinten of te beletteren omdat deze steeds doorkijk 

moeten bieden aan de chauffeur. 

Het is wel toegelaten om de achterste zijruiten of achterruit te tinten of te beletteren, maar ook hier zijn enkele 

voorwaarden aan verbonden. Zo mag de folie slechts beschikken over een reflectiegraad van 15% en moet er 

daarbij nog steeds van binnen naar buiten kunnen gekeken worden. Ten slotte mag je steeds een zonneband of 

een belettering aanbrengen op jouw voorruit. Hierbij moet je er enkel op letten dat de ondergrens niet lager is dan 

de ondergrens van de zonneklep. Daarnaast mag de zonneband ook niet spiegelend of reflecterend zijn. De kleur 

en de lichtdoorlaatbaarheid zijn geen te keuren criteria bij de achterste zijruiten, de achterruit of de voorruit.
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Praktische afspraken over de plaatsing

Belettering in ons altelier of op locatie
Om een goede kleefkracht van stickers te kunnen garanderen, moet de belettering gebeuren in een afgesloten 

binnenruimte met een constante temperatuur van 18°C (dus voorzien van airco in de zomer en verwarming in de 

winter). De lijmlaag hecht nog 24u verder na de belettering. Daarom is het erg belangrijk dat de wagen de nacht na 

de belettering blijft binnen staan. 

Indien de autobelettering op locatie dient te gebeuren, bent u verantwoordelijk voor het creëren van de 

ideale beletteringsomstandigheden (= afgesloten binnenruimte, met een cte temperatuur van 18°C en de 

mogelijkheid om het voertuig na de belettering nog minimum 1 nacht te laten binnen staan). Omdat we deze 

factoren op verplaatsing niet kunnen controleren, kan S-CONCEPT NIET verantwoordelijk gesteld worden bij het 

loskomen van de stickers indien de wagen niet in ons atelier beletterd is. Ook indien u beslist om de wagen 

vroeger af te halen (dezelfde dag van de belettering) vervalt deze garantie.

Op de dag van de belettering
Er wordt steeds een afspraak gemaakt voor de belettering.  Brengt u de wagen buiten de openingsuren, zet u de 

wagen op onze parking. De sleutel steekt u in een gesloten omslag met vermelding van de naam in de brievenbus. 

Het voertuig dient gereinigd binnen gebracht te worden. Er mogen GEEN andere stickers op kleven. 

Eventuele reiniging van vuile wagens wordt aangerekend aan 55,00 EUR per uur. U wordt van deze extra 

kost niet op voorhand op de hoogte gebracht. Als er nog stickers op de wagen kleven, zullen deze eerst 

gedemonteerd worden. U betaalt hiervoor een extra kost van 55,00 EUR per uur. Gelieve op voorhand te 

melden indien er ook demontage voorzien moet worden zodat we dit in de planning kunnen opnemen. 

Verwijderen van stickers/belettering
Stickers die gekleefd worden op nieuwe auto’s kunnen achteraf verwijderd worden zonder schade aan de lak van 

het voertuig te veroorzaken. U dient op te letten met wagens die opnieuw gespoten zijn. Bij het verwijderen van de 

stickers kan de lijmlaag de gespoten lak beschadigen. Eventuele schade aan lak van het voertuig veroorzaakt 

door het verwijderen van de stickers kan in geen geval ten laste gelegd worden van S-CONCEPT. 
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OPGELET: 
Stickers kleven niet op verroeste, beschadigde delen van de wagen. Wordt de sticker hier toch 

over gekleefd, kan de sticker op deze plaatsen loskomen, scheuren of in blazen trekken.

S-CONCEPT kan hier in geen geval aansprakelijk voor gesteld worden. We raden dan ook altijd aan 

om de wagen eerst te herstellen. U mag het bestickeren van een wagen niet vergelijken met het 

her spuiten van een wagen. Onbereikbare delen (zoals gleuven tussen 2 deuren/ platen, diepe 

inkepingen (bij lichten of luchtroosters,...), deurklinken worden niet mee beletterd en zullen de 

oorspronkelijke kleur van de wagen behouden. Ook de binnenkant (bij het openen van de koffer 

en deuren) wordt niet mee beletterd. De max. stickerbreedte is 125 cm (150 cm bij een color-

wrap). Delen van de wagen die groter dan 125 cm zijn, zullen dus een naad van de overlapping 

van stickers vertonen. We proberen dit zoveel mogelijk te vermijden, maar dat is niet bij alle 

modellen van wagens mogelijk. 
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