
Handleiding voor 
een gegarandeerd 
schoenenleven

Uw schoenen langdurig in vorm 
Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe schoenen! En hartelijk dank voor uw vertrouwen in 

Hanssen Footcare. Wij hebben met aandacht en vakkundige hand dit maatproduct voor u 

vervaardigd en hopen dat u er lang plezier van heeft. Graag geven wij u een aantal tips om 

uw schoenen in vorm te houden en nog lang comfortabel te lopen. 

Laat uw voeten wennen aan de schoenen

Uw schoenen zijn grotendeels gemaakt van leer. Leer is een natuurproduct en heeft de 

unieke eigenschap dat het zich naar uw voet vormt. De schoen gaat geleidelijk steeds 

meer naar uw voet staan. Uw voeten moeten wennen aan de correctie en de steun die de 

schoenen bieden. Inlopen is daarom heel belangrijk. Begin met een uur of 2 per dag en 

bouw het gedurende 2 weken langzaam op naar een hele dag.

Zo zit de schoen goed

Bij het aantrekken van de schoen plaatst u de achterkant van de voet goed tegen de 

achterkant van de schoen. Vervolgens maakt u de sluiting stevig vast, zodat uw voet niet 

meer kan schuiven. Zorg ervoor dat sluitingen helemaal losgemaakt zijn, voordat u uw 

schoenen aan- of uittrekt.

Schoenonderhoud loont

Om de soepelheid en pasvorm van het leer te behouden, is het raadzaam minstens 

eenmaal per week de schoenen te behandelen met een crème of spray. Ook raden wij 

aan om de schoenen regelmatig water- en vuilafstotend te maken. Er is veel keus in 

onderhoudsproducten voor verschillende leersoorten. Vraag ons gerust advies over de 

producten die het meest geschikt zijn voor uw schoenen. 

Laat uw schoenen luchten en wissel af

Wissel, liefst dagelijks, van schoenenpaar. Alle voeten transpireren en uw schoenen hebben 

tijd nodig om te luchten nadat ze gedragen zijn. Laat uw schoenen luchten door ze goed 

te openen, maar zet ze niet te dicht bij een warmtebron.



Heeft u veel last van transpirerende voeten?

Goede voetverzorging helpt. Was uw voeten dagelijks met een milde zeep, spoel ze af en 

droog ze goed, ook tussen de tenen. Trek vervolgens schone katoenen of wollen sokken 

aan. Katoen en wol zorgen ervoor dat uw voeten minder transpireren en frisser aanvoelen. 

Er bestaan sprays die uw schoenen verfrissen en onaangename geuren verdrijven. Sprays 

en sokken van goede kwaliteit zijn bij ons verkrijgbaar. Heeft u last van extreme transpiratie 

en helpen deze tips niet? Neem dan contact op met uw huisarts of dermatoloog.

Laat uw maatschoenen controleren

Moeten uw schoenen gerepareerd worden of zijn ze toe aan een opknapbeurt? Breng 

ze naar de dichtstbijzijnde vestiging van Hanssen Footcare. Door uw schoenen minimaal 

eenmaal per jaar door ons te laten controleren, bent u eventuele schoenproblemen vóór.

U heeft garantie

U heeft recht op drie maanden garantie op de pasvorm en een half jaar op het materiaal 

en de technische kwaliteit. Voorwaarde is dat u de adviezen in deze handleiding opvolgt. 

Normale slijtage valt niet onder de garantie. De garantie vervalt bij onzorgvuldige 

behandeling of sterk afwijkend gebruik van de schoenen.

Heeft u vragen? 

U kunt altijd terecht bij de voor u dichtstbijzijnde vestiging van Hanssen Footcare  

of op www.footcare.nl. Wij helpen u graag.

Hanssen Footcare vindt u op www.footcare.nl en in de regio’s:

Amersfoort – Apeldoorn  (033) 456 02  62 

Arnhem – Ede  (026)  389 23 33

Haarlem – Amsterdam  (023)  531  92 75

Heerlen – Hoensbroek  (045)  531  16  81

Leiden – Gouda  (071)  576  55 78 

(op de voet)Volg ons         via
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