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Gefeliciteerd met de aankoop van uw

FIELDSMAN®

Deze handleiding geldt enkel voor de FIELDSMAN® buitenkeuken en niet voor bijgeleverde accessoires
zoals barbecues, koelkasten etc. Hiervoor dient u de instructies van desbetreffende fabrikant te raadplegen;
De bedieningshandleiding moet worden doorgelezen en nageleefd;
Niet-naleving vrijwaart ons, de fabrikant, van zijn aansprakelijkheid;

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw FIELDSMAN® buitenkeuken. Met het juiste onderhoud kunt u
jarenlang genieten van het buitenleven met FIELDSMAN®. In deze handleiding leggen wij u uit wat u wel en
vooral niet moet doen om uw FIELDSMAN® een duurzame toekomst te geven. Om u alvast goed op weg te
helpen geven wij een aantal instructies mee:

Wij wensen u veel plezier van uw buitenkeuken en met vragen kunt u ons altijd bereiken via info@fieldsman.nl.



Geniet nog langer van uw FIELDSMAN®

buitenkeuken

U dient het metaalwerk minimaal eenmaal in het jaar, bij sterke verontreiniging vaker, grondig te reinigen;
Met name in een omgeving met zout water kan zout worden overgedragen en kan zout zich op het product
afzetten. Deze zoutafzetting moet regelmatig en zodra dit noodzakelijk is, verwijderd worden, echter
minstens 2 maal per jaar. Zo beschermt u de metalen delen en hun oppervlak tegen corrosie door zoute
oplossingen;
Na ieder gebruik van de buitenkeuken moeten alle bevuilde materialen schoongemaakt worden van vetten
en zuren;
Gebruik bij het schoonmaken schoon water, eventueel met een geringe toevoeging van een neutraal of een
zeer zwak alkalisch schoonmaakmiddel.
Bescherm het hout tegen directe weersinvloeden. Plaats uw keuken het liefst onder een overkapping of
bescherm de keuken met een afdekhoes. 

U dient minimaal eens per jaar het betonnen werkblad te impregneren, om te voorkomen dat vuil en
vloeistoffen in het oppervlak kunnen trekken;
U dient minimaal eens per jaar de houten panelen te bewerken met daarvoor bestemde houtolie om het
hout te beschermen tegen zon en vocht.

Zure en grove schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld: staalwol, schuurspons, messen etc. en
reinigingsmiddelen met oplosmiddel zoals thinner, wasbenzine, terpentine etc. zijn niet geschikt voor het
schoonmaken en kunnen voor onherstelbare schade zorgen. Gebruik ook geen azijn of een schoonmaakmiddel
met citroen. De voorschriften voor ongevallenpreventie, milieubescherming en bescherming van de omgeving
moeten in acht worden genomen. Gebruik nooit een hogedrukreiniger, door het gebruik van een
hogedrukreiniger kunnen er onherstelbare beschadigingen aan het product ontstaan.

Voorzorgsmaatregelen

Onderhoud en reparatie

Het niet naleven van bovenstaande punten kan het verlies van de garantie van het product tot gevolg hebben.



De zekerheden van FIELDSMAN®

buitenkeukens
De ondergetekende: De v.o.f. Fieldsman, gevestigd te Punthorst, ingeschreven bij de KVK onder nummer
82031886 en hierbij vertegenwoordigd door haar vennoten Jurrian Veldman, Herald Veldman en Raymon
Veldman, hierna te noemen “de opdrachtnemer”; 

Verklaart hierbij aan: De eindklant, welke de gebruiker is, te weten een natuurlijk persoon, die een
rechtshandeling voor een doel verricht dat noch commercieel is, noch aan een zelfstandige beroepsactiviteit
kan worden toegeschreven, hierna te noemen “de opdrachtgever”; 

Met betrekking tot de in de offerte of opdrachtbevestiging beschreven en geleverde producten van het
fabricaat FIELDSMAN®, ingaande op de dag van levering van de in de offerte of opdrachtbevestiging
beschreven producten, garantie te verlenen en wel onder de navolgende bepalingen:

Artikel 1: Duur en omschrijving garantie 
1. De opdrachtnemer staat voor een periode van de in artikel 8 beschreven tijdsduur in voor de deugdelijkheid
van de geleverde zaak. 
2. De opdrachtnemer staat voor een periode van de in artikel 8 beschreven tijdsduur in voor de goede
uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte van constructie en materiaal voor zover de opdrachtnemer
vrij was in de keuze daarvan. Kiest de opdrachtnemer voor het vervangen van delen, dan worden de te
vervangen delen eigendom van de opdrachtnemer. 
3. De opdrachtnemer staat voor een periode van de in artikel 8 beschreven tijdsduur in voor de deugdelijkheid
van de installatie en/of montage van een geleverde zaak. 
4. Als de in de leden 1 t/m 3 omschreven prestatie niet deugdelijk is geweest, zal de opdrachtnemer deze alsnog
deugdelijk uitvoeren. De opdrachtnemer bepaalt zelf de wijze waarop hij dit doet. 
5. Natuurlijke verouderingen van de materialen en de oppervlaktebehandelingen als kleine kleurverschillen of
vormwijzigingen zijn normaal en vallen buiten de garantie. 
6. Onderdelen of materialen die door de opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door de
opdrachtgever aan hem worden toegezonden. 
7. In alle gevallen komen voor rekening van de opdrachtgever: kosten voor het toesturen van te herstellen of te
vervangen onderdelen of materialen, kosten voor het terugsturen van herstelde of vervangende onderdelen of
materialen, reis- en verblijfkosten en kosten voor het huren van machines, hijs- en klimmateriaal.

Artikel 2: Gelegenheid tot herstel
1. De opdrachtgever dient te allen tijde de opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te
herstellen.



Het eigenmachtig aanbrengen van veranderingen;
Het blootstellen van het product aan inwerkingen van buitenaf, bijvoorbeeld chemisch agressieve stoffen,
vloeistoffen, dampen of gassen;
Het niet reinigen van het product conform de handleiding;
Het niet onderhouden van het product conform de handleiding;
Het gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren; 
Verwaarlozing van het desbetreffende product;
Defecten ontstaan door vuur, overstroming, blikseminslag, natuurrampen en overige buitennormale
weersomstandigheden

Artikel 3: Algemene uitsluitingen 
1. Deze garantiebepaling vervalt indien de door FIELDSMAN® geleverde producten niet volgens bovenstaande
onderhoudsvoorschriften zijn onderhouden dan wel op onbehoorlijke wijze wordt gebruikt. Hieronder wordt
o.a. verstaan:

2. Haar- en krimpscheuren in het betonnen werkblad zijn inharent aan het product en daardoor uitgesloten van
garantie. 

Artikel 4: Meldplicht
1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de in artikel 1 genoemde prestatie(s) geen beroep meer doen, als hij
hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te
ontdekken met aangetekende brief of mail bij opdrachtnemer heeft gemeld. 

Artikel 5: Overeenkomstige toepassing 
1. Het bepaalde in de artikelen 1 t/m 9 is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van
opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook. 

Artikel 6: Overdraagbaarheid 
1. De garantieaanspraken zijn niet overdraagbaar. 

Artikel 7: Garantietermijnen
1. Deze bepalingen zijn geheel van toepassing op de door FIELDSMAN® geproduceerde en geleverde
producten en materialen met een periode van 2 jaar.

Artikel 8: Voorwaarden
1. Dit garantiecertificaat is onlosmakelijk verbonden met de door de opdrachtnemer opgestelde en door de
opdrachtgever akkoord bevonden offerte of opdrachtbevestiging, bovenstaande onderhoudsvoorschriften
alsook de Algemene Voorwaarden van FIELDSMAN® welke in te zien zijn via: www.fieldsman.nl/algemene-
voorwaarden/;
2. Indien en voor zover een bepaling uit de Algemene Voorwaarden afwijkt dan wel tegenstrijdig is ten opzichte
van een bepaling uit het Garantiecertificaat, heeft de bepaling uit het Garantiecertificaat voorrang.



Het impregneren van het betonnen

werkblad
Waarom impregneren?
Beton impregneren is belangrijk omdat onbehandeld beton poreus is. Hierdoor zal het water opnemen en
komen water gedragen verontreinigingen en chemicaliën in het beton terecht. Dit veroorzaakt vlekken en
verslechtering van het beton. Door beton te impregneren zorg je ervoor dat het beton een langere levensduur
krijgt. Hierdoor blijft het beton langer schoon en mooi. Beton impregneren is essentieel.

Welk impregneermiddel?
Het is belangrijk om gebruik te maken van een impregneermiddel die geschikt is voor betonnen werkbladen.
De meest geschikte sealer hiervoor is Countertop Pro. Standaard leveren we een kleine hoeveelheid
impregneermiddel bij elke keuken, waarmee u ten minste 1 keer zelf de keuken kunt impregneren. 

Hoe vaak impregneren?
Onze keukens worden standaard door ons geïmpregneerd. Na hoelang u zelf de keuken opnieuw moet
impregneren hangt af van meerdere factoren. Wordt de keuken bijvoorbeeld vaak gebruikt, staat de keuken
onder een overkapping of staat deze buiten in de regen? Daarom is het per keuken verschillend na hoelang het
werkblad weer opnieuw geïmpregneerd moet worden. Als stelregel bevelen wij daarom aan om de keuken
minimaal eens per jaar te opnieuw te impregneren. 

Hoe moet ik het werkblad impregneren?
Het werkblad impregneren is niet moeilijk en kan door iedereen zelf eenvoudig gedaan worden. Gebruik
onderstaand stappenplan voor het mooiste resultaat.

Stap 1 - Maak het werkblad goed schoon en laat het drogen
Stap 2 - Giet het impregneermiddel voorzichtig op het werkblad
Stap 3 - Verdeel het impregneermiddel over het werkblad met een pluisvrije doek
Stap 4 - Laat het impregneermiddel even intrekken
Stap 5 - Haal het overtollig impregneermiddel weg met een pluisvrije doek



Het olien van de houten panelen

Waarom oliën?
Ongeacht de duurzaamheidsklasse, alle houtsoorten vergrijzen door wind, zon en regen. Hiermee kan juist die
warme uitstraling verloren gaan. Door het hout te behandelen met olie wordt het hout gevoed omdat het diep
in de hout trekt. Hierdoor blijft de kleur langer mooi en wordt vergrijzing tegengegaan. Houd er rekening mee
dat het niet mogelijk is om vergrijzing helemaal te voorkomen, het kan wel worden afgeremd. Het vergrijzen
zegt overigens niets over de kwaliteit van het hout. 

Welke olie? 
Wij raden aan om Hermadix Douglas Olie te gebruiken. Welke kleur u moet gebruiken is eenvoudig te
herkennen omdat de namen overeenkomen met de kleuren die wij gebruiken. Vraag eventueel aan een van
onze medewerkers welke kleur wij voor uw keuken hebben gebruikt, om er zeker van te zijn dat u de juiste
kleur gebruikt. U kunt natuurlijk ook het hout opnieuw schuren en afwerken met een andere kleur. Zo creeërt u
eenvoudig een compleet nieuwe uitstraling van de buitenkeuken.

Hoe vaak oliën?
Net als bij het impregneren van het beton is het tijdstip waarop u de keuken opnieuw moet oliën afhankelijk
van het gebruik en de plaats van de keuken. Als de keuken onder een overkapping staat zal het hout minder
snel opnieuw geolied moet worden dan wanneer de keuken buiten staat. Als stelregel bevelen wij daarom aan
om de keuken eens per jaar opnieuw te oliën. 

Hoe moet ik het hout oliën?
Stap 1 - Maak het hout goed schoon of schuur eventueel vergrijsde plekken weg en laat het hout goed drogen.
Stap 2 - Plak het metaal af met afplaktape of gebruik een stuk karton die je tussen het hout en het metaal
steekt.
Stap 3 - Breng de olie aan op het hout met een kwast of een verfroller. 
Stap 4 - Laat het hout goed drogen.

Tip: gebruik eventueel ontweringswater om vergrijsde plekken te verwijderen. Let hierbij wel op dat het niet
direct in aanraking komt met het metaal. 




