TIEN ONDERHOUDSTIPS VOOR UW SCHOENEN OF LAARZEN
Tip 1: Behandel de schoenen altijd voor gebruik met
een passende impregneer spray.
Bij regenachtig weer blijven ze dan langer droog en
het voorkomt vlekken. Laat uw adviseren over deze
spray in de winkel. Spray of poets schoenen alleen als
ze schoon en droog zijn (liefst buiten).
Tip 2: Poets schoenen regelmatig met het passende
onderhoud in de juiste kleur.
Dit houdt het leer mooi en gevoed. Bovendien
voorkomt het slijtage en uitdroging.
Tip 3: Maak sluitingen (veters, klittenband, ritsen) altijd
met beleid en helemaal open voordat je de
schoen/laars aan- of uittrekt.
Zo blijft de vorm van het schoeisel optimaal en zo
voorkomt u problemen met bijvoorbeeld: de rist.
Een veel voorkomend probleem is namelijk verbuiging
of scheuring van de rits ter hoogte van de enkel.
Wanneer de ritsen slechts gedeeltelijk worden
geopend en er hard aan de laars wordt getrokken om
ze uit te trekken verbuigen de tandjes van de rits of
gaat de stof naast de rits scheuren. Dit is gelukkig op
te lossen door de rits te vervangen, maar dit is een
vaak een dure en onnodige oplossing.
Op kapotte ritsen, veters en klittenband geldt geen
garantie vanuit de winkel noch vanuit de fabriek.
Tip 4: Geen enkele ledere laars of schoen is 100%
waterdicht.
Als gewone schoenen of laarzen toch een keer heel
erg nat worden, vul ze dan met proppen krantenpapier
en zet ze op een droge plaats. Niet bij een warmtebron
plaatsen, want dan kan het leer uitdrogen en
scheuren.
Wanneer kinderen willen gaan "plassenstampen"
raden wij altijd rubberlaarzen aan.

Tip 5: Gebruik het liefst een schoenlepel of een sterke
vinger bij het aantrekken van de schoen.
Zo voorkomt u dat het hielstuk, de contrefort, wordt
ingetrapt of stukgetrapt bij het aantrekken. Eerst ook
wel de veter, rits of klittenband geheel losmaken, dan
gaan de schoenen ook veel gemakkelijker aan.
Tip 6: Na een dag dragen hebben schoenen tijd nodig
om "uit te wasemen".
Trek daarom de volgende dag een ander paar aan. Zo
gaan schoenen langer mee en voorkomt u vervelende
geurtjes.
Afwisseling van schoeisel is ook nog eens beter
voor de voeten.
Tip 7: Laat uw hakken en zolen tijdig vervangen bij
een erkende reparateur.
Schoenen en laarzen zijn verbruiksartikelen. Dagelijks
dragen uw schoenen u naar de plaats van
bestemming.
Net als bij autobanden zijn de zolen en hakken dus
aan slijtage onderhevig.
Voor informatie over een goede schoenenmaker
adviseren wij www.schoenmakersgilde.nl

Tip 8: Om loopnaden in het leer te voorkomen dient
men consequent schoenspanners of laarzenspanners
te gebruiken.

Tip 9: Let op dat de neuzen van schoeisel
makkelijk kunnen beschadigen.
Zodra u vooruit loopt stoten de neuzen het eerst tegen
alles wat in de weg kan staan. Echter kunt u ze ook
beschadigen wanneer u veel achter uw bureau zit en
de neuzen de grond raken.
Vooral bij kleine kinderen hebben schoenneuzen
behoorlijk te lijden. Doe een kind sloffen aan als het
thuis op de grond gaat spelen. Door wrijving met de
grond kunnen zelfs de sterkste rubber neuzen slijten of
loslaten.
Tip 10: Let op dat nat leder kan afgeven aan gevoelige
materialen.
Bovendien loopt men ook eerder blaren op nat
schoeisel.

