
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  – Verchroomd 

Messing - Voor extra 1/2"  

aansluiting op kraan 

kraanopOphangbeugeltje 
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Aansluiten 

1. Draai de bestaande mousseur los van je 

kraan.  

2. Draai nu de nieuwe omstelkraan op je 

kraan*  

3. Sluit op de extra ½” aansluiting nu de 

slang aan van je 2e product. 

4. Met het handeltje kun je nu omswitchen 

van kraan naar het andere product. 

Stand 1;  Het water loopt door de kraan 

Stand 2; Het water loopt naar het extra 

aangesloten product 

 

*Indien je binnendraad hebt op je kraan gebruik 

dan bijgevoegde adaptor ring met rubbertje. Heb 

je buitendraad dan heb je deze dus niet nodig. 

 

Belangrijk ! 

Sluit uw kraan altijd af na gebruik. Laat geen 

waterdruk staan op een eventueel aangesloten 

douchekraan of handdouche. Deze zijn niet 

bestand tegen de hoge pieken die soms in het 

waterleiding netwerk op kunnen treden 

 


