
Wat de schoenmaker allemaal kan, daar sta je versteld van. 
 
Je schoenen zijn heel belangrijk voor je, niet alleen om lekker op te kunnen lopen, 
maar ook voor je imago, voor je uiterlijk. Je schoenen zijn een onderdeel van jou, die 
zijn het niet waard om weg te doen. Die moet je laten repareren. 
 
Ingescheurd leer herstellen. 
Voor de vakman is niets onmogelijk. Zelfs langs de zool ingescheurd leer kan hij 
herstellen. 
 
‘Scheeflopers’ rechtzetten. 
Met een aanpassing kunnen scheefgelopen schoenen weer recht worden gemaakt. 
 
Schoenen passend maken. 
De vakman kan knellende schoenen vergroten en/of verbreden. Maar ook 
plaatselijke uitsparingen maken bij knobbels of likdoorns. Zelfs te ruime schoenen 
kunnen in een aantal gevallen passend worden gemaakt. 
 
Rits inzetten. 
Kapotte ritsen kunnen ook worden hersteld. Te krappe laarzen zijn rond de voet, 
enkel of kuit wijder te maken of van een ritssluiting te voorzien. 
 
Hak-herstel 
Lelijk opgestroopte hakken (blijven hakken tussen de tegels!) zijn perfect te 
repareren. De vakman maakt het leer weer glad, kleurt het bij en brengt een 
beschermend hoesje aan. Indien nodig vernieuwt hij de hele hakbekleding. Zelfs kan 
hij hakken vervangen door bredere, smallere of zelfs lagere hakken. 
 
Ander kleurtje 
Uitgekeken op de kleur van uw schoenen? Dan is verven een oplossing. De vakman 
heeft een groot assortiment speciale schoenverven en geeft u deskundig advies. De 
vakman beoordeelt of het bij uw schoenen mogelijk is. 
 
Sportschoenen behouden. 
Sportschoenen gaan vaak kapot als ze het lekkers lopen. Gooi ze niet aan de kant, 
maar vraag uw vakman advies. Versleten loopvlakken, inlegzolen, gescheurde 
bovenkant, kapotte neus, dikwijls kan hij het herstellen. 
 
De vakman. Ook voor voetverzorging en schoencosmetica. 
Heeft u last van branderige voeten? Als schoenen te warm zitten, denk dan eens aan 
leren zolen en speciale voetspray. 
 
Schoenbehoud 
Een regelmatige leerbehandeling en verzorging houdt uw favoriete en/of makkelijkste 
schoenen heel lang in topconditie. De vakman weet raad en heeft de materialen. 
 
Uw favoriete schoenen zijn een sterbehandeling waard. 

• Grondig reinigen  

• Behandeling met speciale crème 

• Zijkanten polijsten 



• Hakken polijsten. 

• Waterafstotend maken. 
 

Voor een gering bedrag een maximaal effect. 


