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De aansprakelijkheid van Holtz vloeren import BV  is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval Holtz vloeren import BV aanspraak op uitkering geeft. 

 Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de KvK te Groningen en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij Holtz vloeren import BV. 

U heeft ons aangegeven geïnteresseerd te zijn in de aankoop van een houten vloer, laminaat of andere 

producten en uitvoering van werkzaamheden. 
 

Tijdens de gesprekken die tot deze offerte hebben geleid, hebben onze medewerkers u zo goed mogelijk van 

informatie voorzien. Wij kunnen ons voorstellen dat u desondanks nog behoefte heeft om één en ander nog eens 

rustig na te lezen. Ook is het mogelijk dat niet alle informatie die nuttig is voor aankoop van de vloer ter sprake 

is gekomen tijdens het opmaken van de offerte. Dit is praktisch nagenoeg onmogelijk. Wij nodigen u desgewenst 

dan ook uit om onze website te bezoeken. Daar kunt u alles vinden over onze producten, de 

leveringsvoorwaarden, technische informatie, bedrijfsinformatie, de betalingsvoorwaarden enz. enz. Bij 

www.holtzvloeren.nl drukken op de button ‘Voorwaarden’ midden aan de bovenzijde van onze hompage. U 

vindt de informatie daar opgeslagen in gemakkelijk toegankelijke pdf bestanden. 

 
Hieronder hebben wij voor u een schema geplaatst met behulp waarvan u snel de voor uw vloer van toepassing zijnde 

informatie kunt vinden op de website. 

 

Heeft u interesse in een massief of meerlaags -houten planken, stroken of tapis vloer? Bekijk de volgende pdf bestanden die 

onder de button “Downloads / Info”staan. De button “Downloads / Info”staat in het midden boven aan iedere webpagina 

van de website www.holtzvloeren.nl: 

-Informatieblad 

-Checklist houten vloeren 

-Een houten vloer werkt! (krimpen en uitzetten) 

-Prijsindicatie en informatie leggen van vloerdelen 

-Het onderhoud van een houten vloer (het pdf bestand is van toepassing op vloeren geleverd met olie van het huismerk van 

Holtz en is niet van toepassing op oliën van woca/triptrap, osmo, aquamarijn, rubio, leha, floorservice etc. 

-Het leggen van een vloer met spanveren (als u van plan bent de vloer zwevend te leggen,  dus niet verlijmen aan de 

bestaande vloer) 

-Het leggen van een vloer met elastilon (leggen met elastilon wordt omschreven als semi-verlijming) 

-Het leggen van een vloer met softlux drukstrips (zelfde legsysteem als spanveren, maar u heeft gipswanden ipv alleen 

maar harde wanden of u heeft een appartement) 

-Spaanplaat ondervloer lijmen op cementdekvloer of tegelvloer (van toepassing als u gaat verlijmen op de bestaande 

vloer) 

-Spaanplaat ondervloer lijmen op houten ondervloer (van toepassing als u gaat verlijmen op bestaande vloer) 

-Stroken, planken lijmen op spaanpl. of andere houtenvloer (van toepassing als u gaat verlijmen op bestaande vloer) 

 

     Gaat u zelf olie aanbrengen? lees de volgende pdf bestanden. (de pdf bestanden zijn van toepassing op vloeren geleverd 

met olie van het huismerk van Holtz en is niet van toepassing op oliën van woca/triptrap, osmo, aquamarijn, rubio, leha, 

floorservice etc. 

-Machinaal hardwaxolie aanbrengen met de woodboy 

-Afwerken met hand hardwaxolie 

 

     Heeft u een vloer met vloerverwarming? Wij adviseren op vloerverwarming meerlaags vloeren, tapis en laminaat vloeren 

te plaatsen, geen massieve vloerdelen! Lees het volgende pdf bestand. 

-Voorschriften vloerwarming2, opstartprotocol 

 

     Heeft u een laminaatvloer, leest u dan de volgende pdf bestanden  

-Leginstructie en informatie laminaat 

-Informatieblad 

-Checklist houten vloeren 

-Prijsindicatie en informatie leggen van vloerdelen 

 

Als u de pdf bestanden niet kunt openen of vinden, stuur ons dan een mailtje of bel ons even. Wij zorgen er dan 

voor dat u de informatie per post wordt toegezonden. In de showroom liggen de formulieren en documentatie 

natuurlijk ook ter inzage. U kunt op onze website ook alles lezen over hoe uw vloer het beste te onderhouden en 

u vindt er ook instructies indien u de vloer zelf wilt gaan leggen en nog veel meer wetenswaardigheden. 

Natuurlijk kunt u altijd contact met op ons opnemen als u verder nog vragen heeft. 


