
Gratis duurzame 
onderhoudscheck

Ter waarde van

€ 50,-
Bij onze vestigingen in Amersfoort, Arnhem, Haarlem, Heerlen, 
Hoensbroek en Leiden. Geldig tot en met 30 juni 2020.



Spelregels Duurzame Onderhoudscheck (semi-)orthopedische schoenen

• Onder de duurzame onderhoudscheck wordt verstaan het volledig controleren en indien nodig herstellen van uw (semi-) orthopedische schoenen.  

Denk bijvoorbeeld aan nieuwe veters, stiksel herstellen, bekleding van het voetbed vervangen, hakken bijwerken, onderhoud van het leer, enzovoorts. 

• (Semi-)orthopedische schoenen die volledig gerenoveerd moeten worden, zijn uitgesloten van deelname. Hanssen Footcare behoudt zich het recht  

voor om bepaalde (semi-)orthopedische schoenen uit te sluiten van deelname aan deze actie.

• In verband met de beschikbare werkplaatscapaciteit geldt deze actie voor de eerste 500 paar (semi-)orthopedische schoenen die bij ons worden 

aangeboden. Kijk voordat u naar onze vestiging komt op www.footcare.nl/duurzame-onderhoudscheck of de actie nog loopt. Schoenen die voor de 

onderhoudscheck geaccepteerd worden, vallen onder deze 500 paar.

• De actie loopt tot en met 30 juni 2020. Eventuele verlenging van de actie wordt gecommuniceerd  

via onze website www.footcare.nl/duurzame-onderhoudscheck

• Mocht tijdens de opfrisbeurt blijken dat de kosten voor het herstelwerk hoger uitvallen dan 50 euro, dan nemen we telefonisch contact met u op  

om dit te overleggen. 

• We behouden ons het recht voor om schoenen niet aan te nemen indien u niet over een adequaat tweede paar schoenen beschikt. 

• Alleen (semi-)orthopedische schoenen komen in aanmerking voor de duurzame onderhoudscheck. 

• De duurzame onderhoudscheck geldt voor iedereen die (semi-)orthopedische schoenen draagt. U hoeft geen klant te zijn bij Hanssen Footcare. 

• Per deelnemer mag één paar schoenen aangeboden worden ter reparatie.

• De (semi-)orthopedische schoenen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar.

• De vrijwillige bijdrage aan het Liliane Fonds wordt door ons geïnd bij het afhalen van de schoenen. Na afloop van de actie zorgen wij ervoor dat het 

bedrag wordt overgemaakt aan het Liliane Fonds. 

• In verband met COVID-19 worden alleen pinbetalingen geaccepteerd.

• De herstelduur van uw schoenen kan een aantal werkdagen in beslag nemen. Vanzelfsprekend krijgt u een indicatie van de herstelduur, maar hieraan 

kunnen geen rechten worden ontleend. Dit heeft te maken met onze werkplaatscapaciteit. 

• Werkschoenen vallen niet onder deze actie, omdat repartie moet voldoen aan veiligheidscertificering die door derden moet worden uitgevoerd. 

• De tegoedbon kan niet worden ingewisseld voor contant geld en deze actie kan niet worden gecombineerd met andere acties.  

• Bij geschillen beslist Hanssen Footcare of deelname aan de actie toegestaan is.

Meer informatie? Kijk op www.footcare.nl
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