
Van harte gefeliciteerd  

Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe BK bestek! U heeft een goede keus gemaakt door 

te gaan dineren met onze BK roestvrij edelstalen bestekset, want deze is van de hoogste 

kwaliteit. BK bestek bestaat uit een verbinding van staal met 18% chroom en 10% nikkel. BK 

staat al ruim 170 jaar voor vakmanschap, kwaliteit en gebruiksgemak.  

 

Onderhoudstips bestek 

18/10 bestek is zeer onderhoudsvriendelijk. Alle BK besteksets zijn vaatwasserbestendig, 

maar handafwas blijft de beste manier om bestek te reinigen. De beste methode is om 

bestek na gebruik zo snel mogelijk af te wassen in heet water met gebruik van mild 

afwasmiddel. Spoel de messen, vorken en/of lepels daarna met lauw water en droog – het 

liefst direct – af met een zachte doek of theedoek. Gebruik een afwasborstel maar geen 

staalwol, schuurspons of schuurmiddel! Dit beschadigt uw zilveren, verzilverde of RVS 

bestek direct! 

 

Het reinigen van bestek in de vaatwasser is wezenlijk agressiever dan het reinigen met 

de hand. Enkele oorzaken die hieraan ten grondslag liggen:  

 Voor reiniging in de vaatwasser wordt gebruik gemaakt van sterk werkzame 

wasmiddelen. 

 Het bestek verblijft urenlang in een vochtige ruimte. 

 Het bestek wordt blootgesteld aan een langdurige inwerking van chemicaliën bij 

hoge temperaturen. 

 De bestekdelen worden niet meer met een zachte doek stuk voor stuk 

drooggewreven. 

 

Door het in acht nemen van onderstaande aanbevelingen het bestek in de 

vaatwasmachine geen schade oplopen: 

 Vóór het plaatsen in de machine dienen de etensresten op het bestek onder 

stromend water korte tijd afgespoeld te worden. Hierdoor kunnen zout- en 

zuurhoudende etensresten niet inwerken.  

 Verzilverd en edelstaal bestek mogen niet met elkaar in aanraking komen. 

 Identieke bestekdelen, zoals alleen messen, niet gebundeld in dezelfde 

bestekhouder plaatsen, maar mengen met lepels en vorken, zodat een betere 

reiniging mogelijk wordt. 

 Meslemmeten, lepelbak en vorkspiegel altijd naar boven, dus heften naar beneden 

richten, zodat het bestek beter gereinigd wordt en het spoelwater beter kan aflopen.  

 Wasmiddel en ontkalker overeenkomstig instructies doseren; gebruik alleen 

merkproducten. Houdt ook de machine in topconditie door deskundig onderhoud 

en regelmatige servicebeurten; e.e.a. overeenkomstig met de voorschriften van de 

fabrikant.  

 Direct na beëindiging van het wasprogramma het bestek uit de machine nemen en 

droogwrijven. Meslemmeten controleren en eventueel achtergebleven resten direct 

verwijderen. Voor zover noodzakelijk met een goed poetsmiddel behandelen.  

 Vochtig bestek nóóit in een gesloten machine laten staan. 

   



Garantie BK 18/10 bestek  

BK roestvrij edelstalen bestek is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en 

nauwgezet gecontroleerd. Op BK bestek zit 2 jaar garantie ten aanzien van materiaal-, 

constructie-, en afwerkingsfouten. Beschadigingen ten gevolg van een ongeval, oneigenlijk 

gebruik en of slijtage door dagelijks gebruik zijn van garantie uitgesloten. Om aanspraak te 

maken op uw garantie dient u een aankoopbewijs te overleggen, wij raden daarom met 

klem aan deze te bewaren. De datum van aankoop is de datum waarop de garantietermijn 

ingaat. 

 

Aankoopbon = Garantiebewijs 

Alleen met de kassabon of indien op een andere manier kan worden aangetoond 

waar en wanneer het BK product is gekocht, kan aanspraak gemaakt worden op onze 

garantie. De kassabon is het garantiebewijs, bewaar deze dus goed! 

 

Vragen? 

Heeft u vragen over uw garantie? Neem dan contact op met uw verkooppunt of vul het 

contactformulier op de website www.bk.nl in. 

 

Tot slot... 

wensen wij u vele buitengewoon geslaagde en smaakvolle gerechten toe! Voor eventuele 

vragen of opmerkingen over uw BK roestvrij edelstalen producten kunt u zich 

wenden tot onze service afdeling. 

 


