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1) Controleer of de breedte van uw glaselement 39 cm of smaller is. Als dit het geval is, ga dan door met stap 2.

Is uw glaselement breder dan 39 cm, dan heeft deze productwaarschuwing geen betrekking op uw glaselement.

U hoeft verder geen actie meer te ondernemen.

2) Open het dakraam en kantel het 180 graden tot in de schoonmaakstand.

3) Zoek de glascodering op in de sponning van het glaselement en noteer deze. Het betreft alleen glaselementen met een

glascodering die bestaat uit de getallen (tussen de sterretjes) 59 of 34 in combinatie met het getal 8 of de letter Y.

4) Ga naar de speciale website: www.velux-pw.nl en voer de glascodering in. U krijgt hier direct antwoord op de vraag of

het uw glaselement daadwerkelijk betreft en welke oplossingen er zijn.

Als u geen beschikking heeft over internet, bel ons dan op 0800-3257226 en houd de glascodering bij

de hand. Dan kunnen wij u direct gericht adviseren.

Op www.velux-pw.nl treft u tevens een video-instructie aan. Als u in bezit bent van een smartphone,

dan kunt u de QR-code inscannen en de video direct bekijken.

Wij adviseren onze klanten actie te ondernemen op deze productwaarschuwing.

Onze excuses voor het mogelijk ontstane ongemak.

Productwaarschuwing
Kans op spontane glasbreuk

VELUX Nederland B.V.

Internet: www.velux-pw.nl

Telefoon (gratis): 0800-3257226 (ma-vr: 9-21 & za: 10:30–19 uur)

E-mail: pw@velux.nl

We hebben een licht bovengemiddeld niveau van spontane glasbreuk geconstateerd bij specifieke typen kleine

glaselementen, geproduceerd en verkocht tussen 1997 en 2003. Onder bepaalde omstandigheden, met name in de winter,

bestaat er een marginale kans dat het binnenste glasblad spontaan breekt, waarbij er mogelijk stukjes glas naar beneden

kunnen vallen. Wij nemen de kwaliteit van onze producten zeer serieus en hebben besloten om een productwaarschuwing

uit te vaardigen om onze klanten te informeren.

Om vast te stellen of u één van de 8 tot 14 jaar oude glaselementen in kwestie in uw dakraam heeft, volgt u onderstaande

stappen:

3 Zoek de glascodering

max
39 cm

1 Controleer breedte glaselement 2 Kantel dakraam

* 59
B 1 8 2

099
* IPL 1
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ROTTERDAM • Leuker kunnen we

het niet maken, gemakkelijker wél.

De bekende slogan van de Belasting-

dienst lijkt ook prima van toepas-

sing op Echtscheidingshotel.nl,

waar stellen in een weekend met

een keur aan professionele hulp hun

scheiding in elkaar kunnen timme-

ren. Kosten: vanaf 2500 euro.

Uitslapen is er overigens niet bij,

ondanks dat de website van een ‘5-

sterrenscheiding opmaat’ rept. ,,Het

is twee dagen keihard werken,” zegt

bedenker Jim Halfens. ,,Koppels be-

ginnen zaterdagochtend vroeg en

gaan door totdat alles is geregeld.”

Gemaakte afspraken belanden in

een echtscheidingsconvenant, dat

naar de rechtbank wordt gestuurd.

Maximaal zes weken later is de wet-

telijke scheiding een feit.

Zeven echtparen boekten tot nu

toe een weekendje ‘Heartbreak

Hotel’ en kwamen daar als ex-en uit.

Vooral relatief hoogopgeleide echt-

paren met drukke levens blijken

geïnteresseerd. ,,Zij willen niet

maanden steggelen over kinderen,

alimentatie en boedel,” zegt Marie-

Deskundigen helpen bij een afhandeling in twee dagen

Menig huwelijksnacht wordt er doorgebracht, net als
vele romantische weekendjes weg. Sinds kort kunnen
echtparen ook een hotel boeken om te scheiden. In-
clusief éénpersoonskamers en hulp van mediator,
makelaar, notaris en psycholoog.

DAVID BREMMER

Heartbreak
Hotel biedt
scheiding
op maat

Als een droom uiteenvalt: Jan Halfens en advocaat Louise van As helpen echtparen in een weekendmet
hun scheiding. ‘Zij willen niet maanden steggelen over kinderen, alimentatie en boedel.’ FOTO COR DE KOCK

Louise van As, die als advocaat/me-

diator enkele hotelscheidingen

leidde. Zo’n houding is essentieel,

stelt ze. Voor vechtscheidingen is

het Echtscheidingshotel niet de

juiste plek. ,,Mensen moeten de wil

hebben er samen uit te komen. Be-

langrijk is dat de hevigste emoties al

zijn geluwd.”

INTAKE-GESPREK
Een intake-gesprek bepaalt of dat

het geval is. Daarbij wordt ook ge-

keken welke experts nodig zijn. Be-

halve eenmakelaar, notaris en fisca-

list is ook een kinderpsycholoog op

afroep beschikbaar. ,,Als er kinderen

in het spel zijn, is een goed ouder-

schapsplan één van de belangrijkste

onderdelen van de scheiding.”

Volgens initiatiefnemer Halfens -

zelf communicatie-expert, geen ju-

rist - bestaat er grote behoefte aan

zo’n moderne manier van scheiden.

,,Als ik iets heb geleerd, is dat de

klant koning is. Je moet mensen zo

veel mogelijk uit handen nemen.”

Het Echtscheidingshotel werkt

volgens die filosofie. Alles wordt op

maat geregeld, scheiden kan in di-

verse hotels in binnen- en buiten-

land. ,,Vanaf het moment dat toe-

komstige ex-partners vrijdagavond

inchecken, worden ze begeleid door

een hostess en is het hele weekend

alles verzorgd. Het koppel hoeft zich

enkel te richten op hun scheiding.”

Of het idee écht aanslaat, moet

blijken. Met zeven echtparen loopt

het nog niet storm. Advocate Van As

noemt de eerste hotelscheidingen in

elk geval inspirerend. ,,Wat ik ver-

wachtte kwam grotendeels uit:

mensen wilden echt de gevolgen

goed regelen.”

Critici verwijten Halfens dat een

scheiding te belangrijk is om in één

weekend te regelen. ,,Maar zij verge-

ten dat mensen er niet blanco in

stappen. Als ze meer tijd nodig heb-

ben, verwijzen wij ze door naar het

reguliere traject dat wij aanbieden.”

Vader rijdt 5-jarig zoontje dood
na jaarlijkse Trekkertrekwedstrijd
COTHEN •De 5-jarige Stef van
Rijn uit Cothen bij Wijk bij

Duurstede is maandagmiddag

om het leven gekomen bij een

ongeluk met een heftruck. Die

werd bestuurd door zijn vader.

Het noodlottige ongeval ge-

beurde op het land van zijn

vader, tuinder Jos van Rijn, waar

maandag de jaarlijkse Trekker-

trekwedstrijd werd gehouden,

een krachtmeting voor tractoren

en hun bestuurders.

De vader was met een aantal

dorpelingen druk bezig de res-

tanten van de wedstrijd te ont-

mantelen, die voor de zeven-

tiende keer werd gehouden en

waaraan door honderd mannen

werd deelgenomen.

Volgens een omwonende zat

het jochie zelf ook op de hef-

truck. Hij viel van de wagen,

waarna de vader, die dit niet in

de gaten had, een bocht maakte

en over hem heen reed. Er

waren verschillende getuigen,

omdat er allerlei mensen hiel-

pen met het opruimen.

De traumahelikopter vloog

wel uit, maar kon niets meer be-

tekenen voor het kind.

Direct na het ongeluk sloten

betrokkenen met de nog voor-

handen dranghekken het land-

weggetje af om pers en andere

belangstellenden op afstand te

houden.

Burgemeester Guus Swillens

reageerde gisteravond geschokt

op het nieuws. ,,Het is allerver-

schrikkelijkst wat er bij de fami-

lie Van Rijn is gebeurd. Op het

gemeentehuis waren we alle-

maal de kluts kwijt toen wij het

noodlottige nieuws hoorden.’’

De burgemeester, die net als

de familie Van Rijn in Cothen

woont, kent de ‘actieve familie’

en het overleden zoontje goed.

Niet alleen van de trekkertrek

maar ook van de oogstfeesten

waaraan het fruitbedrijf van Van

Rijn jaarlijks meewerkt. Swil-

lens: ,,De verslagenheid in Co-

then is groot. We leven enorm

mee met de familie en wensen

hen oneindig veel sterkte in deze

onmenselijk zware tijden.’’

Het gezin Van Rijn had naast

Stef nog twee oudere kinderen,

een jongen en een meisje.


