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2. Modellen en specificaties C-serie | stoomextractie - stofzuigers 

 

Deze handleiding is geschikt voor de volgende C-serie | stoomextractie - stofzuigers: 

 

 Model TCE C30   6 bar Regular (240 volt) 

 Model TCE C35   8 bar Regular (240 volt) 

 Model TCE C40 10 bar Low Noise hoog model (240 volt) 

 Model TCE C45 10 bar Regular (240 volt) 

 Model TCE C50 10 bar Low Noise (240 volt) 

 Model TCE C90 10 bar Low Noise (400 volt) 

 

 

 

Techniche specificaties: 

 
Merk en model : TCE C30 TCE C35 TCE C40  TCE C45 TCE C50 TCE C90 

Behuizing : RVS RVS RVS RVS RVS RVS 

Druk : 6 bar 8 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 

Voltage : 220/230 volt 220/230 volt 220/230 volt 220/230 volt 220/230 volt 380 volt 

Maximaal vermogen : 3250 watt 3400 watt 3400 watt 3400 watt 3400 watt 10500 watt 

Lengte stroomkabel : 5 Meter 7 Meter 7 Meter 7 Meter 7 Meter 7 Meter 

Stofzuiger : Regular Regular Low Noise Regular Low Noise Low Noise 

Zuigvermogen : 1400 Watt 1400 Watt 1400 watt 1400 Watt 1400 Watt 1400 watt 

Vuilwaterbak inhoud : 5 liter 10 liter 10 liter 10 liter 10 liter 10 liter 

Filter : Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Vermogen boiler : 3250 watt 3400 watt 3400 watt 3400 watt 3400 watt 10500 watt 

Opwarmtijd : 3 Minuten 7 Minuten 7 Minuten 7 Minuten 7 Minuten 7 Minuten 

Hitte : 175 ⁰ C 180 ⁰ C 185 ⁰ C 185 ⁰ C 185 ⁰ C 185 ⁰ C 

Voortank boiler : 2,2 Liter 5 Liter 5 Liter 5 Liter 5 Liter 15 Liter 

Inhoud RVS boiler : 1,5 Liter 3 Liter 3,5 Liter 3,5 Liter 3,5 Liter 4,2 Liter 

Stoomopbrengst per min. : 80 - 95  105 - 115  130 - 145  130 - 145  130 - 145  270 - 290  

Inhoud extra tank : 2,2 Liter 5 Liter 5 Liter 5 Liter 5 Liter 5 Liter 

Lengte slang : 3,5 Meter 4,5 Meter 4,5 Meter 4,5 Meter 4,5 Meter 4,5 Meter 

Gewicht : 25 Kilo 35 Kilo 38 Kilo 37 Kilo 37 Kilo 47  Kilo 

Afmeting body L x B x H : 70 x 35 x 41 74 x 51 x 63 74 x 51 x 76 74 x 51 x 63 74 x 51 x 63 80 x 55 x 76 

Afmetingen totaal L x B x H : 70 x 35 x 100  74 x 51 x 104  78 x 51 x 104  74 x 51 x 104  74 x 51 x 104  80 x 55 x 102  

Garantie / Garantie boiler : 2 Jaar / 8 jaar 2 Jaar / 8 jaar 2 Jaar / 8 jaar 2 Jaar / 8 jaar 2 Jaar / 8 jaar 2 Jaar / 8 jaar 
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3. Introductie 

 

Deze handleiding is een belangrijk document bij uw machine, voor optimaal gebruiksgemak en de 

levensduur van uw TCE C-serie stoomextractiesysteem. 

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, vóórdat u de machine in gebruik neemt. Voor meer 

informatie of bestellingen van onderdelen en accessoires, wendt u zich tot uw leverancier: The Clean 

Experience kent ook een webshop. Zie servicesticker op machine of website: www.thecleanexperience.com 

 

 

3.1 Lees voor gebruik eerst de handleiding 

Deze handleiding moet altijd nageleefd worden om onnodige veiligheidsrisico's te vermijden en om 

gebruikersfouten -en hierdoor ontstane kosten- te voorkomen. . 

 

4. Toepassingsgebieden en functies 

Deze stoomextractie-stofzuiger is geschikt voor zowel huishoudelijk-, als bedrijfsmatig gebruik. 

Voorbeelden: hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, kantoren, werkplaatsen, autopoetsbedrijven, 

dierenklinieken, showrooms, horeca, huis en haard, enzovoort. 

 Nat- droogzuigen 

 Stoomextractie 

 Stoom + detergent (schoonmaakmiddel) injectie 

 Stoom + water injectie( voor type met hydrojet functie) 

 Stoom + detergent + water injectie ( voor type met hydrojet functie) 

 Zowel stoom - water - detergent hoeveelheden zijn instelbaar 

 

5. Veiligheidsvoorschriften 

De RVS boiler is beveiligd met een overdrukventiel, deze treedt in werking zodra er een te hoge druk 

ontstaat in de boiler.  

 

Laag voltage in de handgreep. Er is zwakstroom gebruikt in het binnenwerk van de slang uit 

veiligheidsoogpunt. 
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5.1 Gebruikte symbolen  

1. Het apparaat is niet geschikt om aan te sluiten op drinkwatervoorziening (kraan). 

 

 

2. Stoommachine met stoomuitstoot tijdens gebruik. 

 

  

3. Nooit direct de stoomjet richten op mens en dier. 

 

 

4. Metalen onderdelen kunnen heet worden tijdens contact met stoom. 

 

6. Waarschuwingen 

DE FABRIEKSGARANTIE VERVALT WANNEER: 

        ▶▶▶▶    De instructies in deze handleiding niet worden nageleefd. 

        ▶▶▶▶    AAAAanpassingen aan de machine worden verricht zonder toestemming van de leverancier. 

        ▶▶▶▶    Reparaties zijn uitgevoerd door een niet geautoriseerd reparateur. 

        ▶▶▶▶    Originele onderdelen van dit apparaat zijn vervangen door niet originele onderdelen. 

        ▶▶▶▶    De machine gebruikt is anders dan deze handleiding aangeeft. 

6.1 Wanneer u de machine in gebruik neemt dient u volgende instructies te respecteren: 

 De hogedruk stoomjets kunnen gevaarlijk zijn wanneer deze op een onjuiste manier wordt gebruikt. 

Nooit direct stoom richten op mens en dier. 

 Nooit gebruiken om kleding of schoenen te reinigen wanneer u deze nog draagt.  

 Nooit machine gebruiken wanneer u of omgeving geen beschermende kleding draagt.  

 Pas op dat u niet de spuitlansjes aanraakt tijdens gebruik. Deze worden erg heet. 

 Nooit gevaarlijke stoffen opzuigen: zelf ontbrandende stoffen, benzine, diesel, verf, chloor of 

ammoniak. Kans op ontploffing en brand! 

 Wanneer de elektrische kabel (het snoer) is beschadigd, dan dient deze direct vervangen te worden 

door een monteur van The Clean Experience B.V.. 

 Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, gebruik dan een waterdicht en geaard exemplaar van de 

zelfde kwaliteit als aan de machine zit (2.5 mm). 

 Wanneer lekkage optreedt van vloeistoffen of schuim, dient u de machine direct uit te schakelen! 

 Kinderen of niet getrainde personen niet met de machine laten werken. 

 Om garantie te waarborgen mogen slechts originele onderdelen gebruikt worden in geval van reparatie 

of vervanging. Indien dit niet het geval is vervalt de garantie. 
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▶ TREK NOOIT AAN HET SNOER! DEZE KAN BESCHADIGEN. ▶▶▶▶    HET GEBRUIK VAN NIET ORIGENEL ONDERDELEN KAN GEVAAR OPLEVEREN. 

 

 

7. Bedieningspaneel 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Displayfuncties soft buttons (zie foto pagina 6) 

Aanzetten Chemie (detergent): Linker soft button (2) van display indrukken. Er verschijnt: 'CHEM'. 

Uitzetten 'Chem': er verschijnt: ‘C.OFF’. 

 

Aanzetten Hydrojet: Rechter soft button (7). Er verschijnt: 'HJET'. 

Uitzetten 'HYDRO': er verschijnt: ‘H.OFF’. 

 

Instellen hoeveelheid water en/of pulseren water en chemie: 

1. Linker of rechter softbutton in drukken. 

2. Houdt de detergent of de hydrojet softbutton ingedrukt.  

3. Er verschijnt een getal. 

4. Het getal loopt op. Laat softbutton los bij gewenste hoeveelheid. 

5. Pulseren kan tussen de 1 en 25.  

6. Hoe hoger het getal hoe meer vloeistof. Continu vloeistof gewenst? : zet hem dan op 32. 
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1. Vulopening detergent (rode dop) 

 

2. Softbutton detergent (aan/uit) 

 

3. Stoomdruk regelaar (draaiknop) 

 

4. Aansluiting slang/machine 

 

5. Hoofdschakelaar (aan/uit) 

 

6. Boiler schakelaar (aan/uit) 

 

7. Softbutton hydrojet (aan/uit) 

 

8. Vulopening water (zwarte dop) 

 

9. Display 

7

6

8

9
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8. Instructies voor gebruik 

8.1 Voorbereiding 

Steek de stekker in een geaard stopcontact. ▶▶▶▶    apparaat is uitgerust met een stroomsnoer volgens technische specificaties (220 volt). ▶▶▶▶    Zorg ervoor dat de stroomgroep waarop de stoomstofzuiger wordt aangesloten niet    

     overbelast raakt door andere apparaten op deze groep. ▶▶▶▶    Advies: sluit het apparaat aan op een veilige groep, bijvoorbeeld 30ma. 

8.2 Het opstarten van de machine  

 Zet de hoofdschakelaar aan (5). 

 In het display (9) verschijnt nu “B-OFF” 

 Zet de oranje boilerschakelaar aan. 

 Open de zwarte dop (only water) (8) en vul de tank. 

 Sluit de zwarte dop (8). (only water) 

 Er verschijnt nu “HEAT” in het display (9). 

 Wanneer de pomp de boiler tot het juiste niveau heeft gevuld, stopt deze vanzelf. 

 De machine warmt op (dit duurt ongeveer 7 minuten). 

 Wanneer op het display (9) “GO” verschijnt, is het apparaat gereed voor gebruik. 

 Met de softbuttons op de machine (2) of (7) is het mogelijk om schoonmaakmiddel of water samen mét 

de stoom te gebruiken, om de reinigingskracht te maximaliseren. 

 Sluit de stoomslang aan in de slangopening (9). Doe dit op de juiste manier! Vergrendeling (9a) 

 Druk nu op het handvat de stoomknop (10) in en richt gelijk de stoom-jet op het te reinigen oppervlak. 

 Met de softbutton met het fan teken (11) op het handvat kan de stofzuiger aan en uit gezet worden, 

ook kan hier de zuigkracht mee geregeld worden door de houdt de softbutton (11) ingedrukt en er 

verschijnt “MIN OF MAX” in het display (9) laat de softbutton (11) los op de gewenste stand. 

Tip: voor u het reinigingsproces voortzet, kunt u het beetje water dat zich de eerste seconden 

(opwarmtijd) in de slang ontwikkelt eruit laten lopen en opzuigen. 

8.3 Reinigingsproduct of hydrojet functie 

Let op: wanneer u deze functies inschakelt verschijnen deze betreffende initialen “HJET” of “CHEM”in het 

display. 

Voor het vullen van de tank voor schoonmaakmiddelen, volg deze instructies op: 

 Open de tankdop (1) en vul deze met water en “TCE BIO STEAM CLEAN’’ of een niet schuimend product. 

 Druk op de softbutton (2) op de machine er verschijnt nu “CHEM’’in het display (10) Nu is het mogelijk 

om het schoonmaakmiddel aan de stoom toe te voegen. Druk nogmaals om uit te schakelen ”C-OFF” 

 Houdt de op de slang softbutton (12) ingedrukt om reinigingsproduct toe te voegen aan de stoom.  

 Druk op softbutton (7) om hydrojet er verschijnt nu “HJET’’in het display (10) Nu is het mogelijk om 

extra water aan de stoom toe te voegen. Druk nogmaals om uit te schakelen ”H-OFF” 

 Houdt de op de slang softbutton (12) ingedrukt om extra water toe te voegen aan de stoom 

8.4        Blokkeren van de stoomfunctie (13) 

• Aan beide zijkanten zit een rode knop hiermee kunt u de stoomfunctie vergrendelen en 

ontgrendelen. 
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▶ Dit apparaat is ontwikkeld om met niet schuimende en niet agressieve reinigingsmiddelen te  

     werken. ▶ Wanneer u zich niet aan dit voorschrift houdt, kan er schade aan de machine ontstaan.  

8.5    Uitleg slang 
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8.6 Stof- en water zuigen 

 

Stofzuigen: 

Schakel de stofzuiger in op de blauwe kap: aan/uit (14). 

 

Druk op de softbutton op het handvat voor de stofzuigfunctie  

(11)  

(zie voorgaande pagina). 

 

 

 

Stofzuiger (15). 

Wanneer de vuilwaterbak (18) vol is (De leiding wordt 

afgesloten door een interne vlotter) 

Ontgrendel de vuilwaterbak doormiddel van de twee haken 

(17) aan de vuilwaterbak, leeg deze en plaats terug. Vervolg 

het reinigingsproces. 

TIP: Wanneer de machine niet wordt gebruikt, droog dan de 

vuilwaterbak dit om nare geuren te voorkomen (18). 

 

Om het polyester filter te reinigen : ontgrendel de 

vuilwaterbak (18) en verwijder het filter. Reinig het filter en 

plaats deze terug. Vergrendel vervolgens de vuilwaterbak. 
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9. Onderhoud 

HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT, VOORDAT U ONDERHOUD AAN UW 

MACHINE GAAT UTVOEREN. 

VOOR VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKER EN HET GARANDEREN VAN OPTIMAAL GEBRUIKSGEMAK ZIJN VOLGENDE CONTROLES EN 

ONDERHOUDSTIPS AAN TE BEVELEN: 

9.1 Na elk gebruik 

Om de flexibele slang te reinigen, zuig een kleine hoeveelheid warm, schoon water op, dit kan rechtstreeks 

uit de kraan. Hierdoor blijft de slang vrij van aanslag en nare geuren. Ontgrendel de vuilwaterbak, leeg, 

reinig en droog deze vervolgens. 

9.2 Periodiek 

Check regelmatig het snoer op beschadigingen of slijtageplekken. Wanneer deze beschadigd is, is het 

absoluut noodzakelijk het snoer te vervangen door een origineel snoer, voordat u verder werkt. Laat deze 

vervangen door een erkend monteur. 

9.3 Ontkalken van de boiler (gebruik enkel TCE ontkalker) 

Let op de machine moet afgekoeld zijn. 

 Elke maand wordt geadviseerd de boiler te reinigen met TCE ontkalker. 

 Zuig de 5 liter watertank met zwarte dop (8)  leeg met behulp van 

meegeleverde slangetje. 

 De machine moet afgekoeld zijn en van het elektriciteitsnet afgesloten 

zijn. 

 Leeg de boiler door de schroefdop (19) met de meegeleverde sleutel los te 

draaien. 

 Wanneer de boiler geheel leeg is, draai de schroefdop (19) terug op de 

boiler. 

 Vul de 5 liter watertank met water en TCE ontkalker (zie etiket voor 

dosering). Vul de watertank verder af met +/- 4 liter water. 

 Sluit machine aan op het elektriciteitsnet en schakel de machine in. 

 Wacht tot de pomp gereed is met het vullen van de boiler en laat de 

machine op temperatuur komen (185 graden). Wanneer de melding 

“EH2O” verschijnt, schakel de machine uit en schakel deze weer in na 10 

seconden). 

 Zuig het restant van de ontkalker uit de 5 liter watertank met zwarte dop 

(8). 

 Laat de machine 30 minuten aan staan, zodat de boiler ontkalkt kan 

worden. 

 Vul de 5 liter watertank met schoon water. Haal de stekker uit het 

stopcontact en laat de machine afkoelen voor 4 tot 8 uur.  

 Open na ongeveer 4 tot 8 uur de boiler dop (19) en laat de boiler 

leeglopen. 

 Gebruik de eerste tien minuten de stoomreiniger met zorg, omdat er nog 

een scherpe geur van ontkalker kan komen vanuit de boiler en handvat.  

 19 
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 De machine is nu gebruiksklaar. 

 

TIP: controleer na het reinigingsproces van de boiler (wanneer de 

boiler zich opnieuw vult met water), of de 'stop' onder de machine 

niet lekt. 

10. Accessoires 

De stoomslang en accessoires zijn belangrijk voor veilig gebruik van de machine. Gebruik alleen de originele 

stoomslang en accessoires, geleverd door uw leverancier. 

10.1 Standaard meegeleverde accessoires 

Beschrijving van de hulpstukken, zie bladzijde 17 t/m 25 

TCE C Serie 

1. Sproei-zuigmondstuk standaard  

2. Lans 10 cm 

3. Nylon borsteltjes rond zwart 30 mm (2X) 

4. Nylon borsteltjes rond rood, blauw, groen, geel 30 mm 

5. Nylonborsteltjes rond zwart 40 mm (2X) 

6. Nylon borsteltjes rond rood, blauw, groen, geel 40 mm 

7. Stoomstofzuigslang 3 meter (C30 & C90)  4,5 meter (C35-C40-C45-C50) 

8. Stoomvloermondstuk 30 cm (C30 & C90) 40 cm (C35-C40-C45-C50)  

inclusief 3 cassettes rubbers, borstels, harde nylon strippen 

9. Multi tool 15 cm, inclusief ramenwisser en zachte nylon borstel 

10. Boilerdop sleutel 

11. Ramenwisser 25 cm 

12. Reserve set rubberringen 

13. Verlengbuizen 50 cm (2X) 

14. Nederlandse gebruiksaanwijzing 
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GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSADVIEZEN C-SERIE 

   

Meestal zijn de oorzaken snel te verhelpen door kleine controles uit te voeren! 

   

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING 

   

Geen stofzuigfunctie De aan/uit schakelaar op de Schakel de stofzuiger in 

 stofzuiger staat uit  

Onvoldoende zuigkracht De slang is verstopt Ontkoppel de slang en spoel deze schoon 

 De vuilwaterbak is vol Leeg de vuilwater tank 

 De stofzuigerbuis is verstopt Houd een lamp onder het elleboogje 

 (rechte buis voorkant machine onder de stofzuiger en kijk via de voor- 

 tot elleboog vuilwaterbak) kant of er een verstopping zit 

   

 De zuigkracht staat te laag Houd de blauwe knop op het bedienings- 

  handvat ingedrukt, totdat de indicatie 

  “MAX” op de display verschijnt 

Lekkage in de machine Inwendige aansluitingen zijn niet Laat machine controleren door technicus 

 in orde.  

 Schoonmaakmiddel in watertank Laat machine controleren door technicus 

 veroorzaakt te hoge druk (GEEN GARANTIE !!) 

De motor maakt lawaai De vuilwaterbak is vol Leeg de vuilwaterbak en vul het tot het 

  minimum met schoon water 

 Er is mogelijk water/schuim in Laat machine controleren door technicus 

 de stofzuigmotor gezogen  

   

De boiler geeft geen stoom  De stoomdrukregelaar staat op  Draai de stoomdrukregelaar open 

zodra deze is opgewarmd  de laagste stand  

 Er zit kalk in de machine Het is aanbevolen elke maand de 

  boiler te ontkalken 

De verlengbuis of het hulpstuk  De vergrendeling staat niet in de  Zet de vergrendeling in de juiste positie 

laat makkelijk los juiste positie  

De verlengbuis of het hulpstuk  De randen zijn niet ingesmeerd Deel insmeren met vaseline of  

laat zich moeilijk koppelen  siliconenspray 

 De rubber ringetjes zijn  Vervang de rubber ringetjes 

 beschadigd (meegeleverd) 

 De vergrendeling zit niet goed Vergrendeling in “open” positie zetten 

Stoom ontsnapt tussen  De rubber ringetjes zijn  Vervang de rubber ringetjes  

verbindingen beschadigd (meegeleverd) 

(verlengbuizen, accessoires of   

slang)   

Er komt schuim uit de machine Schuimontwikkeling in de  Gebruik geen reinigingsmiddel met  

 vuilwaterbak hogere schuimvorming 

  Gebruik een ontschuimings middel 

  Verwijder aanwezige schuimresten 

De bedieningsknoppen op het  De stoomzuigslang is niet goed  Controleer de aansluiting van de slang en  

handvat werken niet bevestigd aan de machine zorg voor een juiste vergrendeling 

 De stoomzuigslang is losgeraakt Controleer de vergrendeling van de slang 

  Trek niet te hard aan de slang 

De stoomzuigslang laat los van de 

machine 

De stoomzuigslang is niet goed 

bevestigd aan de machine 

Controleer de aansluiting van de slang en zorg 

voor een juiste vergrendeling 

De boiler heeft meer Er bevindt zich teveel kalksteen  Reinig de boiler zoals aangegeven 

opwarmtijd nodig in de boiler Maandelijks ontkalken, of tenminste na  

  100 gebruiksuren, is aan te raden 

De druk neemt snel af bij Indicatie van kalksteen Reinig de boiler zoals aangegeven 

stomen  Het is aanbevolen elke maand de 

  boiler te ontkalken 

Nare geur waarneembaar bij Restvuil en/of bacterievorming  Na ieder gebruik: 

inschakelen stofzuigfunctie in vuilwaterbak Ledig de vuilwaterbak en spoel deze na 

  Spoel de slang, verlengbuizen en/of hulp- 

  stukken door met warm water, zodat  

  deze schoon van vuil blijven 
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11. Garantie       

De garantie wordt erkend in overeenstemming met Dls nr. 24 dd 24/02/02 vanaf de verkoopdatum en 

binnen de normen van de wet. Gedurende de garantieperiode zal het onderdeel gratis vervangen 

worden, mits het een fabricagefout betreft. De beoordeling hiervan is te allen tijde van een erkend 

servicepunt of van de fabrikant. Alle garantie komt te vervallen wanneer door een niet erkend 

servicepunt of door een ondeskundig persoon reparaties zijn uitgevoerd. Ook wordt geen garantie 

verleend bij ondeskundig gebruik en op slijtage onderhevige onderdelen. De kosten van het vervoer, de 

arbeid en de verpakking van de onderdelen die worden gerepareerd of vervangen, komen ten laste van 

de koper. 

The Clean Experience geeft 2 jaar garantie op fabricage fouten en er wordt 8 jaar garantie verleend op de 

boiler, mits deze onderhouden wordt conform de gebruiksaanwijzing (zie punt 8.4 tot en met punt 9.3). 

Zie tevens onze algemene voorwaarden 

Garantie vervalt wanneer:  

► De instructies van deze handleiding niet zijn gerespecteerd. 

► Wijzigingen worden aangebracht, zonder de voorafgaande toestemming van de importeur of fabrikant. 

► Reparaties zijn verricht door onbevoegde reparateurs. 

► De originele onderdelen worden vervangen door niet originele onderdelen.  

► Het toestel anders gebruikt is dan beschreven staat in de huidige handleiding.  

De garantie dekt geen reparaties uitgevoerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant of de 

importeur of het vervangen door niet originele onderdelen en oneigenlijk gebruik tijdens de duur van de 

garantieperiode zonder onze toestemming. De bevoegde rechter in geval van betwisting is fabrikant STI 

Bassano del Grappa (VI) – Italië. 

 

12. Verklaring van overeenstemming  en de gegevens van de fabrikant 

Fabricant Sti s.r.l. via Rossi 3, 36033 Fara Vincento (VI) verklaard dat de apparatuur aan alle nodige 

Europese richtlijnen en veiligheidsnormen voldoet, zoals in dit schrijven wordt verklaard: 

- Directive 2006/95/EC 

(Directive of the European Parliament and of the Council dd 12 December 2006, regarding the 

rapprochement of the legislations of the members States related to electric material). 

- Directive 2004/108/EC 

(Directive of the European Parliament and of the Council dd 15 December 2004, regarding the 

rapprochement of the legislations of the members States related to the electromagnetic compatibility and 

which cancels the Directive 89/336/CEE). 

- Directive 2006/42/EC 

(Directive of the European Parliament and of the Council dd 17 May 2006, regarding the machines). 
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13. Ongevallen – preventienormen  

 

Voordat de machine in gebruik wordt genomen, is het raadzaam eerst de gebruiksaanwijzing te lezen en 

deze te begrijpen.  

Voordat de machine aangezet wordt, is het noodzakelijk vertrouwd te raken met het bedieningspaneel en 

zijn instellingen. 

Houd kinderen uit de buurt van de machine. Ook wanneer deze uit staat. 

Gebruik de machine niet voor doeleinden waar deze niet voor is gemaakt. Open de behuizing niet zelf. 

Repareer of vul de machine niet met de stekker nog in het stopcontact.  

Het is levensgevaarlijk om te werken met de machine zonder de fabrieksmatig aangebrachte behuizing. 

Wanneer de elektriciteitskabel of de behuizing is beschadigd, dient de machine ter reparatie aangeboden 

te worden bij The Clean Experience. Het is niet veilig om door een niet erkend monteur de behuizing of de 

beveiliging te laten verwijderen. 

BIJ ELKE WILLEKEURIGE WIJZIGING AAN DE APPARATUUR WELKE NIET IS UITGEVOERD DOOR DE 

FABRIKANT OF ERKEND SERVICEPUNT, VERVALT DE VERANTWOORDING VAN DE FABRIKANT OF 

IMPORTEUR IN GEVAL VAN SCHADE. 

ELEKTRICITEITS RISICO   

 Beschadiging van de elektriciteitskabel. 

 Lekkage van water. 

 Gebruik de apparatuur niet zonder schoeisel. 

 Onderbreking van de aarddraad (levensreddend). 

 Gebruik tijdens onweer en storm. 

 Vul de watertanks nooit anders dan met leiding water. 

 

THERMISCHE RISICO 'S 

 Spuit nooit de hete stoom direct op mensen of dieren. 

 Stop nooit je vingers in de stofzuigslang. 

 Oververhitting. 
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14. Vuilnis en recycling   

Afval dient verwijderd te worden volgens de wetten van het land waar het apparaat wordt gebruikt. 

Denk hierbij aan het milieu. 

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS 

In overeenstemming met Art. 13 van de wetgevende decreet van 25 juli 2005, n. 151" 

naleving van de Richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG, met betrekking tot 

de vermindering van gevaarlijke bestanddelen in elektrische en elektronische apparaten, 

gebruik en verwijdering van afvalstoffen". 

Het symbool met een kruis door de container op het toestel geeft aan dat het product ter 

verwijdering afzonderlijk van het andere afval moet worden verzameld. Om deze reden 

moet de gebruiker het toestel naar een passend centrum (milieupark) voor gescheiden ingezamelde 

elektronische en elektro- technische artikelen brengen of terugsturen naar de verkoper bij de aankoop van 

een nieuw gelijkwaardig toestel. De daarvoor bestemde inzameling van het toestel voor recycling, voor de 

behandeling en de daarvoor bestemde milieuparken dragen bij tot het voorkomen van mogelijke milieu- en 

gezondheidseffecten van een negatieve aard en stimuleert de recycling van materialen waaruit het toestel 

is samengesteld. Het illegaal ontdoen van deze apparatuur door de gebruik is in strijd met de wet en daarbij 

kunnen sancties worden opgelegd. Wetboek nr. 22/1997 (artikel 50 en volgende van de artikel nr. 

22/1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. AANTEKENINGEN 

 

Uit deze gebruiksaanwijzing mag niet zonder toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd.  

©copyright The Clean Experience (TCE) Rev.0711 
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15. Aantekeningen 
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Hierbij een aantal mogelijkheden van de hulpstukken die standaard meegeleverd 

worden met de TCE C serie. 

 

Verlengbuizen (30) 

2 stuks  

 Kunnen afzonderlijk van elkaar gebruikt worden. 

 Buizen kunnen aan elkaar gekoppeld worden. 

 Hulpstukken ook te koppelen aan de buizen. 

 

Bevestiging (60) 

 Buizen in elkaar schuiven en de vergrendeling  

ontgrendelen door het lipje naar het midden  

van de buis te bewegen tot deze blokkeert. 

 Schuif de buizen aan het te bevestigen hulpstuk  

of slang en schuif het lipje naar rechts  

(controleer of deze goed bevestigd zijn).  

 

 

Multi stoomzuigmondstuk 15 cm  

inclusief twee opzetstukken (32,a,b) 

 

 

Stoomzuigmondstuk (32) 

 

 Stoel, trap en autobekleding met of zonder stoom. 

 Etc. 

 

 

Opzetstuk ramenwisser 15 cm (32a) 

 Kleinere ramen en tegelwerk. 

 Etc. 

 

Opzetstuk nylon borstel 15 cm (32b) 

• Structuurwerk (mits waterbestendig). 

• Boenen en stomen van bekleding. 

• Niet gelakte houten tafels, teak meubelen. 

• Ontdooien van vriezers met stoom. 

• Etc.  
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Multi stoomvloermondstuk  

30 of 40 cm  

inclusief drie verschillende inzet tukken (33, a, b, c) 

 

 

 

 

 

Multi stoomvloermondstuk (33) 

 

Verwisselen van inzetstukken  

 Schuif de oranje of zwarte vlakken (61) naar  

buiten om te ontgrendelen (open). 

 Schuif de oranje of zwarte vlakken (61) naar  

binnen om te vergrendelen (dicht/close). 

 

Inzetstuk met 2 rubbers (33a) 

 Voor alle gladde oppervlakken  

te stomen en droog te zuigen. 

 

Rubberstrippen zijn los te vervangen 

 

 

 

Inzetstuk met 2 borstels (33b) 

 Voor alle gladde oppervlakken  

schrobben met stoom of detergent. 

 Voor alle gladde oppervlakken 

normaal te stofzuigen. 

 

 

Inzetstuk met 2 kunststofstrippen (33c) 

 Voor kortpolig tapijt en vloerkleden 

stofzuigen met stoom of detergent. 

 Voor kortpolig tapijt en kleden 

normaal te stofzuigen. 

 

 

 

 

Open - Close Close - Open 
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Sproei- zuigmondstuk voor bekleding (34) 

 

 Stofzuigen van stoel, trap en autobekleding. 

 Stofzuigen, stomen en shamponeren van boven genoemd. 

 Snel en doeltreffend verwijderen van lastige  

vlekken in tapijt, kleden en meubels. 

 Gordijnen stomen en zuigen. 

Ramenwisser 25 cm (35) 

 Schoonmaken van ramen en spiegels met stoom en droog zuigen. 

 Schoonmaken van tegelwanden in badkamers etc.  

 Reinigen van leren bekleding. 

           

Let op: ontvet!  

Belangrijk om de stoel of bank daarna weer van voeding te voorzien 

 

Stoomzuiglans (36 a, b, c, d, e, f) 

 

 

 

 

Stoomlans zonder ronde borstel (36) 

 Lastige hoeken en kieren ontsmetten, ontkalken etc.  

 Kranen kalkaanslag verwijderen etc. 

 Verwijderen van algen bij bijvoorbeeld auto- en raamrubbers 

 Rubbers van bijvoorbeeld koelkast desinfecteren. 

 Etc. 

 

 

Zuigmondstuk 3 cm stoomlans (36a) 

 Kieren, plinten en lastige hoekjes. 

 Zuigen (stomen) van voegen bijvoorbeeld tussen de plavuizen. 

 Tussen bijvoorbeeld de stoelen van de auto. 

 Ontdooien van vriezer en water afzuigen in één handeling. 

 Etc. 

 

 

Zuigmondstuk 8 cm stoomlans (36 b) 

Met of zonder rubber 

 Kleine ramen autospiegels. 

 Droog zuigen (stomen) van voegen bijvoorbeeld tussen plavuizen. 

 Hondenharen verwijderen en direct opzuigen. 

 Etc. 
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Nylon borstels (36 c en d) 

 

 Los borstelen met stoom van vuil tussen de voegen. 

 Kalk, algen, schimmels van kranen en sanitair etc.  

 Rubbers koelkast, vriezer, auto etc. 

 LET OP!: Niet gebruiken op hoogglans. Bij twijfel  

op een onopvallend stuk proberen om schade te voorkomen. 

 

 

Stalen borstels (36e,f) 

 

 Grillplaten, barbecue, roosters, bakkerskarren. 

 Kauwgom, kalk, algen, schimmels etc.  

 LET OP!: Niet op alle oppervlakken (bijvoorbeeld hoogglans) te gebruiken.  

Bij twijfel op een onopvallend stuk proberen om schade te voorkomen. 

 

 

Messing borstels (36 Optioneel) 

 

 Grillplaten, barbecue, roosters, bakkerskarren. 

 Kauwgom, kalk, algen, schimmels etc.  

 LET OP!: Niet op alle oppervlakken (bijvoorbeeld hoogglans) te gebruiken.  

Bij twijfel op een onopvallend stuk proberen om schade te voorkomen. 

 

 

Boiler sleutel (38) 

 

 Sleutel om de boilerdop los/vast te draaien. 

 

 

 

 

Reserve setje rubberringen (39)  (let op, zitten in doos!) 

 

 4x kleine rubberringetjes : 

Dikte 1.70 mm (groen 5.0mm-8.85mm). 

 2x grote rubberringen:  

Dikte 1.70 mm (zwart 28.75mm -32.0 mm). 
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Opties ( niet standaard meegeleverd)  

 

Normale stofzuigmond 30 cm en 40 cm 

 

 Voor alle vloeren normaal stofzuigen zonder stoom. 

 

 

 

Nat / droog zuigmond 40 cm 

 

 Voor alle vloeren normaal stofzuigen of waterzuigen 

(zonder stoom). 

 

 

 

Elektrische aangedreven diepreiniger  

 

 Uitstekend en zeer doeltreffend te gebruiken  

voor het diepreinigen van tapijt en kleden. 

 

Dit hulpstuk wordt geleverd met een stalen telescoopbuis en losse, 2 meter slang. 

Geen mogelijkheid om te stomen. 

 

 

Afstofborstel zonder stoom (natuurhaar) 

 Afstoffen en stofzuigen. 

 

 

 

Turboborstel met stoom op lucht aangedreven 

 Verwijderen van katten- en hondenharen  

met of zonder stoom. 

 Diepreinigen van stoel, trap en autobekleding. 

 Stomen en diepreinigen van bekleding (opfrissen). 
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Sproei- zuigmondstuk breed 25 cm (Shamponeermondstuk) 

Inclusief opzetstuk (borstel en rubber) 

 Tapijten en kleden. 

 Matten. 

 Matrassen. 

 Caravan- camperkussens. 

 

 

 

 

Kierenzuigmond met stoom 

 Hoeken, kieren, naden, etc. 

 Tussen stoelen, meubels, etc. 

 

 

Stoomlans zonder ronde borstel  

 Zeer lastig te bereiken plekken. 

 Hoeken en kieren. 

 Motorblokken. 

 Kettingkasten. 

 Etc.  

 

 

Nylon borstels in de maten 28/38/60 mm 

 Los borstelen met stoom van vuil tussen de voegen. 

 Kalk, algen, schimmels van kranen en sanitair etc.  

 Rubbers koelkasten, vriezers, auto’s etc. 

 LET OP!:Niet gebruiken op hoogglans.  

Bij twijfel op een onopvallend stuk proberen om schade te voorkomen. 

 

 

Stalen borstels in de maten 28/38/60 mm 

 Grillplaten, barbecue, roosters, bakkerskarren. 

 Kaugom, kalk, algen, schimmels etc.  

 LET OP!: Niet op alle oppervlakken (bijvoorbeeld hoogglans) te gebruiken.  

Bij twijfel op een onopvallend stuk proberen om schade te voorkomen. 

 

 

Messing borstels in de maten 28/38/60 mm 

 Grillplaten, barbecue, roosters, bakkerskarren. 

 Kauwgom, kalk, algen, schimmels etc.  

 LET OP!: Niet op alle oppervlakken (bijvoorbeeld hoogglans) te gebruiken.  

Bij twijfel op een onopvallend stuk proberen om schade te voorkomen. 
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Gekleurde nylon borstels  

Maten 28/38/60 mm 

Hiermee verhoogt u de hygiëne norm, zie omschrijving. 

 

De schoonmaak kleurcodes  zijn als volgt: 

 Wit / zwart: Algemeen 

 

Zwarte borstel wordt veelal gebruikt voor algemene schoonmaak. 

 

 Rood: Sanitair  

Rode borstel wordt geadviseerd in sanitaire ruimtes. 

 

 

 Blauw: Interieur 

Blauwe borstel wordt het meest gebruikt in het interieur . 

 

 

 Groen: Vloeren 

Groene borstel wordt gebruikt op vloeren . 

 

 

 Geel: Keuken / desinfectie 

Gele borstel wordt in de meeste gevallen gebruikt in ruimtes 

waar hygiëne en desinfectie van groter belang zijn. 

 

 

Hoe kan je er voor zorgen dat ruimtes/zones via de HACCP methode (kleurcodering) worden 

gereinigd? Voorzie elke ruimte of werkplek van een eigen kleur. 

U bent zelf vrij om de kleur voor welke ruimte of werkplek te gebruiken/bepalen, mits u het 

vastlegt in de hygiënecode of het werkplan. 

Leg deze kleurstelling dus vast in een hygiëneplan en omschrijf de ruimte, de kleur en met welk 

product er in welke ruimte dient te worden schoongemaakt. Dit voorkomt kruisbesmetting naar 

een andere ruimte/zone. 
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Gekleurde microvezeldoeken  

40 x40 cm 

Hiermee kunt u de hygiëne naar een hoger level brengen. 

Zie omschrijving. 

De TCE microvezeldoeken zijn gewoon te wassen. 

Belangrijk advies: gebruik hierbij nooit wasverzachter! 

Tips voor gebruik: 

 Was de microvezeldoeken alvorens deze te gebruiken. Dit verhoogt het absorptievermogen.  

 Vouw de doek in vieren en draai deze als de gebruikte kant vervuild is. 

 

De HACCP schoonmaak kleurcodes  zijn als volgt: 

 Wit / zwart: Algemeen 

 

 

 

 Rood: Sanitair 

 

 

 

 Blauw: Interieur 

 

 

 

 Groen: Vloeren 

 

 

 

 Geel: Keuken / desinfectie 
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TCE reinigingsproducten 

TCE BioSteam Clean is een sterk geconcentreerd schoonmaakmiddel. Kan verdund worden (50 maal). 

Biologische afbreekbaar schoonmaakmiddel  

Geschikt voor het reinigen c.q. verwijderen van o.a.: 

 Olie, was en vet. 

 Beton en asfalt. 

 Vettige vloeren, linoleum, marmoleum, rubber en de meeste soorten kunststof. 

 Vettige vloeren die géén polymeer en/of geen waslaag hebben. 

 Vetaanslag op schilderwerk. 

 Vuil- en vetaanslag op gevelbekleding, zoals trespa en kunststof. 

 Vuil- en vetaanslag op machines, dekzeilen, tractoren en landbouwvoertuigen. 

 Vervuilde kettingen en gereedschappen. 

 Nicotineaanslag in kantines, bussen, treinen, keukens, en woningen. 

 As en roetaanslag. 

 

 

TCE Bio Steam Clean 

 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 25 liter. 

 Op aanvraag in grotere verpakkingen. 

 Op aanvraag ook geurloos (minimale afname 100 liter) 

 

TCE Bio Steam Clean Power 

Extra krachtig schoonmaakmiddel. 

 0,5 | 1,0 liter. 

TCE Kauwgom verwijderaar 

 0.5 | 1.0 liter  

 

TCE Ontschuimer 

Schuim remmend middel voor in de vuilwaterbak. 

 0,5 | 1,0 liter. 

TCE Ontkalker 

Ontkalkingsmiddel voor de boiler. 

 0,5 | 1,0 liter. 

TCE AquaClean 250 ml (Concentraat) 

Biologische bacteriedodend en geurdodend  

 AquaClean doodt de bacteriën in de vuilwaterbak en verspreidt een 

aangename frisse geur tijdens het stofzuigen of luchtreinigen (aromatherapie). 

AquaClean is in twee geuren verkrijgbaar: 

- Eucalyptus. 

- Aloë Vera. 
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Voor vragen en advies: 

 

Mail: info@thecleanexperience.nl 

Telefoon: 085 – 104 5164 

 

Reparatie- en Service aanvraag via:  

Website: www.thecleanexperience.com  

Mail: service@thecleanexperience.nl  

Telefonisch:  0342 701205 

 

Nabestellingen kunnen via: 

Webwinkel www.thecleanexperience.com 

 

 

Importeur  Benelux en Oostenrijk 

The Clean Experience 

Anthonie Fokkerstraat 51 B 

3772 MP  Barneveld 

K.v.K. nr. 73499390 

BTW  nr. NL855816478 B01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit deze gebruiksaanwijzing mag niet zonder toestemming gekopieerd of vermenigvuldigd worden.  

©copyright The Clean Experience (TCE) Rev.0711 
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Algemene voorwaarden  2021 en AVG 

Artikel 1. Definities 

 

1-1 TCE: Ondernemer welke bevoegd handelt onder de naam The Clean Experience BV.  

1-2 Overmacht: een niet-toerekenbare onmogelijkheid of niet te voorziene wijziging. 

 

Artikel 2.  Overeenkomst 

2-1 Het geven van een opdracht aan TCE, waaronder ook het plaatsen van een bestelling bij TCE wordt 

begrepen, geldt als een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. 

2-2 Een overeenkomst met TCE wordt eerst en uitsluitend bindend door schriftelijke of mondelinge 

bevestiging door TCE. 

2-3 Het is TCE toegestaan om ten bate van een goede uitvoering van de overeenkomst, 

werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

2-4 Bestelling via de webwinkel van TCE wordt, tenzij anders overeengekomen, verzonden naar het 

door opdrachtgever aan te geven en te controleren adres. 

 

Artikel 3. Afspraken 

3-1 Bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing op 

specifieke overeenkomsten waarvoor dit schriftelijk is overeengekomen. 

3-2 Afspraken of overeenkomsten met medewerkers van TCE binden de laatste slechts indien hij deze 

bevestigd. 

 

Artikel 4. Levering en gebruikshandleiding 

4-1 In geval van verzending geschiedt dit zoals door TCE is aangegeven. Wenst de opdrachtgever een 

zending anders dan gebruikelijk te ontvangen, zijn ook de eventuele extra kosten hiervan voor zijn 

rekening. 

4-2 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. 

4-3 Vindt levering in delen plaats dan kan ook de facturering in delen plaatsvinden. 

4-4 Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer recht geven op schadevergoeding. 

4-5 Wordt de leveringstermijn met meer dan twee maanden overschreden dan mag de overeenkomst 

ontbonden worden voor het deel dat (nog) niet geleverd is. 

4-6 Wanneer bestelde of gerepareerde goederen niet door opdrachtgever worden afgenomen, staan 

die goederen voor zijn rekening en risico opgeslagen. Na drie maanden geen response te hebben 

gekregen van klant, kunnen er stallingskosten in rekening worden gebracht. 

4-7 U wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van de meegeleverde 

gebruikshandleiding! 

Artikel 5. Wijziging van de opdracht 
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5-1 Eventuele hogere kosten door wijzigingen (zowel schriftelijk als mondeling) in een opdracht, door 

of namens de opdrachtgever, worden doorberekend.  

5-2 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen 

overeengekomen levertijd door TCE buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. 

5-3 Indien na de overeenkomst de prijzen door overmacht, verhogingen ondergaan, mogen deze door 

TCE worden doorberekend. Prijzen worden elk jaar geïndexeerd en indien nodig aangepast. 

Artikel 6. Annuleren / retourneren 

6-1 Nadat de opdrachtgever een via de webshop besteld artikel heeft ontvangen, heeft hij het recht 

van retour: binnen 14 dagen na de ontvangst, zonder opgaaf van reden. Mits het artikel zich in 

ongebruikte staat bevindt.  

6-2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst of aankoop, ingevolge lid 1 van dit artikel, wenst te 

ontbinden, dient hij dit schriftelijk: per mail, aan TCE te melden. Aansluitend zal hij het product 

(laten) bezorgen op een door TCE aan te geven retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, 

ongeopende en onbeschadigde verpakking. Kosten en risico van verzending zijn voor 

opdrachtgever.  

6-3 Indien de overeenkomst niet in volgens lid 1 en 2 van dit artikel wordt beëindigd of geannuleerd, of 

opdrachtgever weigert het bestelde af te nemen, is opdrachtgever verplicht de door TCE reeds 

aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs. 

Opdrachtgever zal eveneens aan TCE als schadeloosstelling verschuldigd zijn: het bedrag van 1/3 

van de overeengekomen prijs. 

6-4 Indien er bij TCE twijfels ontstaan met betrekking tot betalingsmoraal of betalingsmogelijkheid van 

opdrachtgever, staat het TCE vrij de overeenkomst met betreffende opdrachtgever te beëindigen. 

Opdrachtgever staat TCE toe hiertoe informatie in te winnen. ( b.v. BKR registratie)  

6-5 Onverminderd het vermelde in lid 3 van dit artikel behoudt TCE zich alle rechten voor om volledige 

nakoming van de overeenkomst of volledige schadevergoeding te vorderen. 

6-6 Afspraken die zijn gemaakt met onze servicemonteurs op locatie, kunnen tot 24 uur van te voren 

kosteloos worden geannuleerd of verzet. Komen zij echter voor niets bij klant op locatie, worden er 

voorrijkosten à €75,- in rekening gebracht. 

Artikel 7. Garantie / Reclamering 

7-1 Garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht. Garantie wordt verstrekt op geleverde 

materialen, maar niet op immateriële kosten zoals arbeid, voorrijkosten en onderzoekkosten. 

7-2 Indien de opdrachtgever niet aan TCE binnen wijst op gebreken, 10 dagen na ontvangst van de 

goederen of reparatie, die bij direct gebruik en onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt 

de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de staat waarin de goederen zijn geleverd. 

7-3 TCE dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren alvorens deze al dan niet te 

honoreren. 

7-4 Aanbiedingen, prijzen, specificaties, promotieacties, reclames, brochures e.d. zijn aan wijzigingen 

onderhevig en binden TCE niet. 

 

7-5 TCE Machines uit de huishoudelijk lijn ( H-lijn)  worden immer naar klant- of naar TCE opgestuurd. 

Ofwel voor levering, ofwel voor reparatiedoeleinden.  

 

Artikel 8.  Reparatie & service 
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Voorwaarden van TCE’s reparatie- en installatie service: 

Klant gaat akkoord met onderstaande voorwaarden na het geven van een opdracht aan  

TCE reparatie en installatie service. Dit kan schriftelijk, per e-mail  service@tce.nl of 

per telefoon 0342-701205. Bij reparatie/onderhoud door TCE monteur op locatie, wordt deze te 

allen tijde in de gelegenheid gesteld te beschikken over een Arbo-technisch verantwoorde ruimte 

c.q. werkplek. 

8-1  Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die door de klant zijn opgegeven. Indien geen 

duidelijke klachten zijn opgegeven, worden de door de monteur geconstateerde gebreken/fouten 

hersteld. 

8-2  De reparatiekosten worden vastgesteld op basis van: het starttarief, het aantal arbeidsperioden per 

kwartier. De eventueel te gebruiken materialen (onderdelen) en indien nodig de ophaal – en 

terugbezorgkosten en eventuele verzend- en/of administratiekosten. 

De reparatie, c.q. onderzoekskosten dienen direct contant/per pin aan de monteur te worden 

voldaan. Facturen verzenden wij via debiteurenadministratie en achteraf. 

Starttarief werkzaamheden is € 13,75 per kwartier. Elk kwartier daarna € 13,75  

Voorrijkosten € 75,-  Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.   

8-3  Op verzoek van klant geeft de monteur een prijsopgave. 

a.  Als bij onderzoek blijkt dat de reparatie hoger zal zijn dan eerdere prijsopgave, dan wordt aan klant 

gevraagd of hij/zij het apparaat voor een hogere prijs wil laten repareren. Onderzoekskosten op 

verzoek bedragen €75,- Bij schriftelijke prijsopgave is een bevestiging van klant noodzakelijk om tot 

reparatie over te gaan. 

b.  Klant kan eventueel van verdere dienstverlening door de monteur afzien en eventueel 

gedemonteerde apparaten worden in overleg met klant weer gemonteerd. Klant betaalt voor de 

gewerkte periodes en evt. ophaal – en bezorgkosten 

    c.  Indien voor reparatie-onderdelen door derden geleverd moeten worden, zal demonteur geen extra 

kosten in rekening brengen voor het 2e bezoek (alleen de gewerkte periodes en de 

onderdelen/materialen) en zal hij trachten klant te informeren over de vermoedelijke wachttijd. De 

klant kan de monteur niet aan deze wachttijd houden. 

8-4  Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij reparatie uitsluitend gebruikgemaakt van 

nieuwe, originele onderdelen, of, wanneer dit uitdrukkelijk met de klant is besproken, 

ruilonderdelen. 

8-5 Een reparatie zal op een dusdanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat weer volledig aan de 

wettelijke veiligheidsvoorschriften voldoet. Indien dit niet mogelijk is zal de monteur dit aan klant 

meedelen en het apparaat niet repareren maar afkeuren voor verder gebruik. 

8-6  De monteur is aansprakelijk voor diefstal indien hij de machine meeneemt naar TCE,  alsmede voor 

verlies van toebehoren en accessoires. 

8-7  Na reparatie ontvangt klant een factuur met een korte omschrijving van de verrichte 

werkzaamheden en de vervangen onderdelen. 

 

 

8-8  De monteur geeft slechts dán garantie van drie maanden op arbeid/voorrijden en 6 maanden op 

onderdelen ná een voltooide reparatie. Deze garantie geldt alleen wanneer de betaling voldaan is. 
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Op schoonmaak – c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties, verricht aan apparaten met 

bliksem -, water -, of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatie bon 

uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Is de machine dusdanig sterkt vervuild dat 

reparatie/onderzoek hierdoor onmogelijk blijkt, worden er €45,- schoonmaakkosten in rekening 

gebracht. 

8-9  Bij opnieuw optreden van hetzelfde gebrek binnen de garantietermijn, zal de reparateur een 

prijsopgave doen van deze nieuwe reparatie. 

a. Bij de zelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de reparatie niet zijn 

vervangen berekend. 

b.  Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de voorgaande reparatie, dan 

worden de kosten van de nieuwe reparatie aan klant wel berekend, uitgezonderd het starttarief. 

c.  Na een hernieuwde reparatie begint in de artikel 8 genoemde garantietermijn opnieuw te lopen. 

8-10 Wanneer door monteur wordt geconstateerd dat oude bekabeling, stekkers of waterslangen 

verouderd zijn, worden deze vervangen door nieuwe, om kortsluiting en/of lekkage te voorkomen. 

Dit om onveilige en levensbedreigende situaties te voorkomen. De kosten voor deze 

onderdelen/materialen komen bovenop de installatiekosten. Wanneer de klant dit niet wenst, 

wordt het desbetreffende apparaat door TCE niet goed gekeurd voor gebruik.  

8-11 Reparatie aan apparaten waarvoor nog fabrieksgarantie geldt, wordt alleen uitgevoerd op 

uitdrukkelijke wens van klant. Wordt een reparatie uitgevoerd door een externe partij, dan komt de 

garantie te vervallen. Dit geldt ook voor eventuele aanpassingen op of aan de machine en de 

toebehoren. 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

9-1 TCE is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het materieel- of eigendommen van de 

opdrachtgever, wanneer dit (aantoonbaar en onderbouwd) is ontstaan door direct toedoen van TCE 

medewerker. 

9-2 TCE zal nooit gehouden worden meer schade te vergoeden dan door zijn verzekering wordt gedekt. 

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 

 

10-1 Zolang opdrachtgever niet alle vordering volledig aan TCE heeft voldaan, blijven alle geleverde 

goederen eigendom van TCE. 

10-2 TCE heeft het recht deze goederen terug te vorderen en/of op te halen; kosten: €75,- voorrijkosten. 

Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt verplicht deze zich, TCE volledig schadeloos te 

stellen. 

10-3 Het is opdrachtgever niet toegestaan goederen van TCE te verpanden, te verkopen of anderszins te 

gelde te maken, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
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Artikel 11.  Betaling 

 

11-1 Betaling geschiedt normaliter vooraf of bij levering. Wordt hiervan afgeweken dan dient er betaald 

te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Andere betalingsvoorwaarden zijn alleen van 

toepassing indien deze schriftelijk overeengekomen zijn en uitvoerbaar blijken.  

11-2 Indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door TCE is ontvangen, is 

opdrachtgever in verzuim en is TCE gerechtigd aan de opdrachtgever rente van 2% per maand te 

berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.  

11-3 Wanneer TCE goederen van een opdrachtgever, welke in verzuim is, onder zich heeft, is hij 

gerechtigd zich deze toe te eigenen ter (gedeeltelijke) voldoening van de vordering. 

11-4 Indien TCE invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is, komen alle kosten, 

verband houdend met die invordering, ten laste van opdrachtgever. 

 

Artikel 12. Toepasselijk recht 

 

12-1 Nederlands recht en recht van de Europese Unie zijn van toepassing. 

12-2 Indien een artikel of lid of deel daarvan in strijd blijkt met het toepasselijk recht, dan zal dit 

uitsluitend de nietigheid van dit deel en niet van de rest van deze algemene voorwaarden met zich 

meebrengen.  

12-3 Wanneer TCE deze algemene voorwaarden coulant toepast kan daar geen recht aan ontleend 

worden; ook zal dat geen precedent scheppen.  

12-4 TCE behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden, prijzen, contracten en dergelijk, te 

wijziging indien hiertoe zwaarwichtige redenen zijn na de klant hier immer schriftelijk van op de 

hoogte te stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 13.  AVG regelgeving: 
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13-1    AVG regelgeving: ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

25 mei 2018 treedt de Europese AVG in werking in het kader van het recht ‘om vergeten te 

worden’.  

 

Betrokkenen kunnen verouderde of onjuiste informatie die privacygevoelig is, laten verwijderen. 

Ook wanneer u TCE eerder toestemming heeft gegeven uw naw. gegevens op te nemen in het 

klantenbestand zullen wij u, op uw schriftelijke verzoek, binnen een maand verwijderen uit ons 

systeem. 

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt? 

Wij hebben uw gegevens nodig voor het handelen volgens onze garantiebepaling en om de 

aanschaftermijn bij te houden voor de servicecontracten. Wij zullen als TCE uw persoonsgegevens 

respecteren, beschermen en in overeenstemming met de geldende wettelijke regels technische- en 

organisatorische maatregelen treffen, in stand houden en zo nodig aanpassen om een op het risico 

afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.   

Persoonsgegevens zullen nooit gebruikt worden voor doorverkoop aan derden voor commerciële 

doeleinden.  

 

De gevolgen van het verwijderen van uw gegevens uit ons klantenbestand. 

Mochten wij uw gegevens op uw verzoek moeten verwijderen, geldt de consequentie dat wij niet 

meer kunnen eiken wat de aanschafdatum- en het machinenummer is geweest van uw aankoop en 

dus de garantie komt te vervallen. Ook bij een servicecontract zijn uw gegevens van belang.  

 

13- 2 Voor u als klant van The Clean Experience hebben wij een belangrijke mededeling in het kader van 

de aangescherpte AVG regelgeving: 

Waarvoor dienen uw opgeslagen persoonsgegevens? 

Wij hebben uw NAW gegevens opgeslagen in ons beveiligde klantenbestand in verband met 

servicecontracten- en/of garantievoorwaarden. In dit klantenbestand is ook uw machinenummer 

opgenomen en de datum van aankoop. Dit om uw garantietermijn vast te kunnen stellen bij een 

eventuele reparatie of servicebeurt van uw TCE stoomreiniger. 

Uw gegevens zijn- en blijven vertrouwelijk en zullen nooit worden doorverkocht aan derden voor 

commerciële doeleinden. 

Wenst u uw persoonsgegevens te laten verwijderen? 

Mocht u besluiten dat wij u uit ons klantenbestand dienen te verwijderen, laat ons dit middels een 

mail aan info@tce.nl weten, met als onderwerp: ‘Mijn gegevens verwijderen’.  

Let op: Het verwijderen van uw gegevens brengt consequenties met zich mee voor de 

garantiebepaling.  

 

 

Uit deze gebruiksaanwijzing mag niet zonder toestemming gekopieerd of vermenigvuldigd worden.  
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