
Wissel regelmatig van schoenen
Draag katoenen of wollen sokken of kousen. Verschoon deze dagelijks, 

indien nodig vaker
Was Uw voeten regelmatig
Gebruik een antitranspiratie crème of voetpoeder

Mochten deze maatregelen niet helpen, raadpleeg dan Uw huisarts of 
dermatoloog. 

Drogen 
Zet Uw schoenen nooit bij of op een warmtebron om ze sneller te laten drogen. 
Als Uw schoenen erg nat geworden zijn, kunt U ze het beste laten drogen bij 
kamertemperatuur met een prop absorberend papier erin. 
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Reparatie  
Het is raadzaam zeker gezien de garantie op Uw schoenen, reparaties door Uw 
orthopedisch schoentechnicus uit te laten voeren. Laat de hakken en/of zolen op tijd 
vervangen; te lang doorlopen op versleten hakken of zolen kan onherstelbare schade aan 
de schoenen aanrichten. 
Slijtage door normaal gebruik of slijtage als gevolg van onzorgvuldig gebruik vallen niet 
onder garantie en zijn dus voor Uw eigen rekening.  

Garantie 
Overeenkomstig de daarvoor geldende normen krijgt U gedurende 3 maanden garantie 
op de pasvorm van de schoenen. Voor het gebruikte materiaal geldt een garantie van 6 
maanden. 
Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing op gebreken, veroorzaakt door 
onzorgvuldig gebruik of veranderingen aan Uw voeten, ontstaan in de garantieperiode. 
Doorgaans zullen Uw schoenen een levensduur behouden van minimaal 12 maanden. 
Hierdoor komt U bij meerdere paren goed uit met de eerder genoemde 
verstrekkingtermijnen van de zorgverzekeraars. 

Wanneer het medisch noodzakelijk is dat U met spoed geholpen wordt, dan kunt U, na 
telefonisch overleg, binnen 24 uur bij ons terecht. Tijdens vakantiesluiting kunt U op ons 
antwoordapparaat  beluisteren wie onze waarnemer is. Het staat ook aangeplakt op de 
deur. 

Nabehandeling 
Na 8 weken heeft U recht op een nabehandeling 
Tijdens deze nabehandeling wordt er gecontroleerd of er nog zaken veranderd of 
bijgesteld moeten worden.  
Als U een nabehandeling wilt kunt U het beste een afspraak maken, zodat we voldoende 
tijd kunnen inplannen om tot een goed resultaat te komen. 


