
Dankwoord 

Hartelijk dank voor uw aankoop en het 

door u in ons gestelde vertrouwen. 

 

Garantie 

Wij geven om onze producten en doen 

logischerwijze ons best om deze in 

topconditie aan u te leveren. Toch 

komt het wel eens voor dat er een 

bestelling kapot gaat tijdens transport 

of dat er iets anders gebeurt waardoor 

u aanspraak kunt maken op garantie. 

Wettelijk gezien bent u verplicht om 

binnen twee maanden na constatering 

van het gebrek melding bij ons 

hierover te maken. Indien het gebrek 

binnen de garantie valt, dan zullen wij 

kosteloos zorg dragen voor reparatie 

of vervanging. 

 

Klachten 

Het kan altijd voorkomen dat er iets 

niet helemaal gaat zoals gepland. We 

raden u aan om klachten bij ons 

kenbaar te maken door middel van het 

formulier op 

https://williejan.com/contact/ in te 

vullen of een email te sturen naar 

info@williejan.com 
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Omstelkraan Douche – 

Verchroomd Messing - 

Aansluitmaat 3 x 1/2 Inch 
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De omstelkraan is eenvoudig te monteren; 

1. Zet de water hoofdkraan uit. 

2. Draai de slang los waar je de omstelkraan 

wilt monteren. 

3. Bevestig de omstelkraan (vergeet het 

bijgeleverde rubbertje niet te plaatsen) en 

draai stevig handvast aan. 

4. Sluit nu ook de slangen stevig handvast 

aan op de omstelkraan (vergeet ook hier 

niet de rubbertjes ertussen te zetten, deze 

horen bij de doucheslang of aansluitslang 

geleverd te zijn).  

5. Draai de water hoofdkraan weer open en 

controleer of je geen lekkages hebt. 

 

 

In principe moet de omstelkraan nu lekkagevrij 

functioneren. Mocht het toch nog iets lekken dan 

kunt je het volgende proberen; 

1. Kijk of alle schroefdraden schoon en 

stofvrij zijn 

2. Je kunt om de schroefdraden teflontape 

draaien 

3. Je kunt de moeren iets strakker 

aandraaien met een waterpomptang (doe 

hier een doek of iets omheen zodat je het 

chroom niet beschadigd) 

 Opmerking: Draai in geen enkel geval de moeren 

te hard aan, je draait daar alles mee kapot! 

Onderhoud; Afnemen met een zachte doek en 

neutraal schoonmaakmiddel.  

 

 


