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INMEET- EN MALVOORWAARDEN VOOR HET BESTELLEN VAN PROFIMATTEN HAMAT B.V. 
 
 
Welke basis informatie is nodig voor het inmeten:  

 NAW-gegevens en naam en telefoonnummer uitvoerder; 

 Type mat, gewenste inlage, kleurcode(s) en eventuele toebehoren (aanloopprofiel, etc.); 

 Schets en/of foto van de te meten entree(s); 

 Opleverdatum of overeengekomen opening van betreffende entree(s); 

 Eventueel specifieke aanwijzingen. 
 
Voorwaarden:  

 De putomranding dient geheel aanwezig te zijn; 

 Zorg voor een vlakke en egale ondervloer; 

 Zorg voor een droge en schone put / schone ondervloer; 

 De betreffende put dient de juiste diepte te hebben; 

 Eventuele plinten en/of tegels/verwarming aan de muur dienen te zijn gemonteerd vóór het 
inmeten; 

 De te meten entrees dienen leeg te zijn (geen bouwmaterialen en/of bouwafval); 

 De entreezone dient geheel vrij van obstakels te zijn (geen bouwmaterialen, steigers en 

bouwafval etc.) om het te kunnen inmeten en de mat te plaatsen. 

Bij het (uit)leveren van de entreematten is het belangrijk om onderstaand op te volgen, omdat de mat 
speciaal op maat is gemaakt.  
 
Bij een verdiepte put: 

 De entreemat wordt opgerold aangeleverd. Snijd voorzichtig de bescherming er af, zonder de mat 
te beschadigen; 

 Rol de entreemat voorzichtig uit in de looplengte van de mat. Een vaste verbinding met de 
ondervloer is niet nodig. 

 
Op de bestrating: 

 De entreemat wordt opgerold aangeleverd. Snijd voorzichtig de bescherming er af, zonder de mat 
te beschadigen; 

 Optioneel is er een schuin aanloopprofiel aan de mat bevestigd. Dit is het ‘begin’ van de mat. De 
andere zijde met een U-profiel moet tegen het kozijn aan. ( Dit is alleen van toepassing bij de 
Profi brush); 

 Rol de entreemat voorzichtig uit in de looplengte van de mat. 
 
Met aanloopprofielen rondom de mat: 

 Bevestig de aanloopprofielen op de ondervloer. Hierdoor ontstaat een ‘put’; 

 De entreemat wordt opgerold aangeleverd. Snijd voorzichtig de bescherming er af, zonder de mat 
te beschadigen; 

 Rol de entreemat voorzichtig uit in de looplengte van de mat. Een vaste verbinding met de 
ondervloer is niet nodig. 
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Extra aandachtspunten:  
 Hamat behoudt zich het recht voor, wanneer de put niet geheel gereed is, terug te keren 

naar Genemuiden en gemaakte reistijd en kosten in rekening te brengen; 
 Mocht de situatie van de put bij plaatsing zijn gewijzigd waardoor de mat moet worden 

aangepast, zullen de gemaakte extra uren in rekening worden gebracht; 
 Mocht de entree niet goed in te meten of te mallen zijn zonder dat er (veel) verkeer 

overheen loopt, dan moet dit aangegeven worden zodat wij in overleg een afspraak kunnen 
maken buiten werktijden; 

 Bij nieuwbouwprojecten is het belangrijk dat er een foto wordt aangeleverd van de status 
van de entree; 

 De Profi matten worden als rol aangeleverd. De Profi Duo bestaat uit panelen en is niet 
oprolbaar; 

 Om voor onze garantie in aanmerking te komen dient de ondergrond van de betreffende put 
geheel vlak te zijn; 

 Het is mogelijk om voorafgaand aan het inmeten een prijsindicatie te ontvangen, omdat het 
inmeten niet vrijblijvend is; 

 Het is wenselijk dat er te allen tijde een contactpersoon aanwezig is op de betreffende 
locatie. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


