5 jaar lang onbezorgd genieten
van uw lederen zitcomfort
dankzij Peau sur Peau

Omnium ledercontract

Zekerheid,
dat is wat u nodig heeft indien u 5 jaar lang onbezorgd wilt genieten van uw lederen zitcomfort. Daarom
lieten wij u bij aankoop kennismaken met ons ledercontract. Hierdoor geniet u 5 jaar van een speciale
waarborg.
In dit pakket vindt u alvast de onderhoudsproducten voor het eerste jaar. Deze worden u gratis aangeboden
om u te bedanken voor uw aankoop en ervoor te zorgen dat u uw lederen zitcomfort dit jaar alvast optimaal
kunt beschermen.
Ieder half jaar uw zitcomfort onderhouden met onze producten is meestal al voldoende om het leder van
uw zitcomfort in optimale conditie te houden. Wij kunnen u daarbij adviseren en zullen zelfs verder gaan!
Met dit ledercontract kunt u rekenen op een tussenkomst bij problemen aan het leder van uw zitcomfort.
Lees verderop in dit ledercontract in welke gevallen u precies op deze garantie kunt rekenen.
Wij raden u aan om het ledercontract grondig te lezen voor u aan de slag gaat met de producten zodat u
goed geïnformeerd bent over de eigenschappen van leder en het onderhoud ervan.
Peau sur Peau wenst u veel plezier toe met uw lederen zitcomfort.
Wij staan graag tot uw dienst, daarom vindt u hieronder onze contactgegevens:
Peau sur Peau
Otterdreef 4
B - 2980 Zoersel
T: +32 (0)13 32 74 17
GSM: +32 (0)496 38 20 67
F: +32 (0)13 77 82 65
info@peausurpeau.be
www. peausurpeau.be
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Leder: algemene informatie & tips rond gebruik en onderhoud
Leder: een inleiding
Leder straalt klasse, luxe en comfort uit. Leder kan verschillende soorten behandelingen ondergaan, waarbij
er steeds gestreefd wordt naar het bekomen van schoonheid en levensduur. Beide zijn echter sterk afhankelijk van hoe uw zitcomfort onderhouden wordt. Daarom dat u in dit ledercontract voldoende informatie en
tips vindt om u al een heel eind op weg te helpen.
Leder: een natuurproduct
Dit merkt u o.a. aan de natuurlijke kenmerken zoals insectenbeten, rimpels, littekens,… Deze onderstrepen
de kenmerken van het dierenleven waardoor u zeker bent dat u voor een echt, natuurlijk materiaal gekozen
heeft.
Leder: natuurlijke aanpassingen
Ook nadat uw zitcomfort bekleed wordt met leder blijft dit natuurproduct verder leven. Het leder past zich
daarom na verloop van tijd aan aan het gebruik en andere omstandigheden. Hierbij denken we aan een lichte
verbleking door zonlicht of wrijving tijdens het zitten. Een ander voorbeeld is plooivorming. De vezels van
het leder rekken namelijk uit door ons lichaamsgewicht en –warmte.
Met het nodige respect en het juiste onderhoud kunt u er zelf voor zorgen dat u veel langer van de oorspronkelijke schoonheid kunt genieten en zal de levensduur van uw zitcomfort ook verlengen.
Leder: enkele nuttige aanbevelingen
Een waardevol kenmerk van echt leder is het eenvoudige onderhoud. Enkel tips kunnen u helpen om de
natuurlijke schoonheid van het leder te behouden.
Echt leder is gevoelig voor uitdroging. Plaats uw lederen zitcomfort daarom niet in direct zonlicht of dichtbij
warmtebronnen. Verlucht uw huis regelmatig, ook tijdens vochtige dagen. Op die manier krijgt het leder de
kans om vocht uit de lucht op te nemen.
Verkleuring voorkomt u ook door uw zitcomfort niet in direct zonlicht te zetten. U vermindert zo de kans dat
de pigmenten oxideren door het zonlicht. Rode kleuren zijn het gevoeligst voor zonlicht.
Wees verder voorzichtig met ruwe kleding zoals jeans. Het stof kan kleur afgeven zeker indien uw leder een
lichte kleur heeft. Bovendien kunnen de metalen delen zorgen voor krassen.
Tenslotte houdt u best uw huisdieren in de gaten zodat ze geen krassen kunnen maken in uw lederen zitcomfort.
Leder: basisregel = afstoffen
Een eerste vereiste voor het onderhoud is het regelmatig afstoffen van uw lederen zitcomfort met een
zachte droge doek. Stof en ander vuil mag zich namelijk niet ophopen daar stof zich in het leder wrijft en
de poriën verstopt. Informatie i.v.m. de halfjaarlijkse schoonmaak met onze onderhoudsproducten vindt u
verder in dit ledercontract.
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Alles wat u moet weten over het onderhoud
Zoals u al eerder las is onderhoud van het leder een vereiste om de kwaliteit en de uitstraling van het leder
zo lang mogelijk te behouden. Daarom stellen wij bij ieder lederen zitcomfort een ledercontract voor van
5 jaar waarbij de onderhoudsproducten voor het eerste jaar gratis zijn.
Tot zes maanden na fabricage is uw zitcomfort gevoed. Daarna is het onontbeerlijk om zelf de nodige
reiniging en verzorging te voorzien. De beschermlaag van uw leder wordt hierdoor hernieuwd en u verwijdert
vuil en eventuele vlekken. Deze verzorging dient u ieder half jaar te herhalen, zelfs indien er geen vlekken
of slijtage zichtbaar zijn.
Samen met dit ledercontract ontvangt u een professioneel reinigingsmiddel (250 ml), een beschermcrème
(250 ml), een spons en een doek. De spons heeft een dubbele functie: de blauwe kant dient voor de gewone
reiniging, de witte kant dient speciaal voor het verwijderen van vlekken. De producten zijn speciaal ontworpen voor alle soorten glad leder.
Hieronder vindt u de werkwijze voor het onderhouden van uw lederen zitcomfort.
Reinigingsmiddel
Dit middel gebruikt u als eerste bij het onderhoud van uw zitcomfort. Dit reinigingsmiddel ruikt fris en reinigt mild.
Gebruiksaanwijzing: Stof uw lederen zitcomfort af. Schud daarna het reinigingsmiddel. Bevochtig de spons met het middel en knijp erin tot er schuim uit komt. Reinig
nu uw zitcomfort met lichte en cirkelvormige bewegingen. Reinig van naad tot naad
over grote oppervlakten. U verwijdert hierdoor oppervlaktevuil én vuil uit de poriën van
het leder. Let op dat u niet te stevig wrijft. Indien er vlekken zijn, behandelt u deze nog
eens extra, ook hier zacht te werk gaan. Spoel regelmatig de spons in lauw water.
Daarna laat u het leder drogen.
Beschermcrème
Deze crème gebruikt u nadat u uw zitcomfort gereinigd heeft met het reinigingsmiddel.
Het is een uiterst geavanceerd product samengesteld om het leder vrij te houden van
vlekken op basis van water-, olie- of alcoholbasis. Verder maakt de beschermcrème het
leder zacht en geeft het een mooie glans door zijn natuurlijke grondstoffen.
Deze grondstoffen zijn:
• Lanoline: een was van lamswol die de vacht van het dier een natuurlijke bescherming
geeft.
• Bijenwas: geeft een zachte glans aan het leder.
• Wax van rijstkiemen: deze wax is rijk aan vitamine E en antioxidanten
Gebruiksaanwijzing: Breng wat beschermcrème aan op de doek. Doe de beschermingscrème nooit rechtstreeks op het leder. Breng de crème nu met zachte en cirkelvormige bewegingen
op het leder aan. Op plaatsen waar vaak kleding tegen wrijft zoals zit- en rugkussens verzorgt u extra
grondig zonder hard te wrijven. Laat het leder nu 2 uur drogen en poets uw zitcomfort daarna nog eens op
met een droge doek.
Voorzorgsmaatregelen
Bewaar de producten buiten het bereik van kinderen. Vermijd contact met de ogen. Indien dit toch mocht
voorvallen spoelt u overvloedig met water. Slik de producten niet in en was uw handen na gebruik.
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Vervolgkit onderhoudsproducten
Om vanaf het tweede jaar te genieten van de waarborg dient u een nieuwe set onderhoudsproducten te
bestellen. Deze set producten kunt u gewoon bij Peau sur Peau bestellen. U vindt onze contactgegeven in
het begin van dit ledercontract.
Wat te doen bij vlekken?
• Kofie, thee, wijn, bier, fruitsap, …
Dep de vlek op met een doek gedrenkt in water.
• Cosmetica, olie en andere vetstoffen
Veeg de vlek op met een zachte droge doek. Vervolgens reinigt u met het reinigingsmiddel.
• Kaarsvet, kauwgom
Wikkel een ijsblokje in cellofaanpapier en plaats dit op de vlek. Verwijder de vlek nu voorzichtig.
Mocht de vlek blijven, gebruik dan een zachte potloodgom.
Bij vragen kunt u ons steeds vrijblijvend contacteren.
Gebruik na iedere reiniging met het reinigingsmiddel ook de beschermcrème om het leder weer te
voeden. Gebruik nooit oplosmiddelen op basis van alcohol of chemische stoffen.
Opgelet! hoe sneller u reageert, hoe gemakkelijker u de vlekken kunt verwijderen.
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Uw 5 jaar garantie van dichtbij
Als dank voor uw aankoop kon u bij uw lederen zitcomfort een ledercontract afsluiten. Hierdoor gaat u 5
onbezorgde jaren tegemoet. De producten voor het eerste jaar worden u hierbij bovendien gratis toegestuurd. Om deze ledergarantie tot maximum het vijfde jaar na aankoop te verlengen, dient u vanaf het 2de
jaar jaarlijks een nieuwe set onderhoudsproducten aan te kopen en te gebruiken.
Wat mag u verwachten van dit 5-jarig omnium ledercontract?
• Advies bij de verzorging van uw lederen zitcomfort.
• Versturen van de geschikte producten om vlekken te verwijderen.
• Hulp bij het verwijderen van vlekken die u zelf niet meer kunt behandelen op basis van:
- water (o.a. limonade, vruchtensap, wijn, koffie, thee, …)
- olie (o.a mayonaise, ketchup, (olijf)olie, …)
- vet (o.a. transpiratievlekken, lichaamsvetten, …)
- andere vlekken (o.a. cosmetica, lijm, inkt, bloed, stift, …)
• Dichtnaaien van open naden.
• Herstellen van gaten en scheuren.
We streven steeds naar de beste manier om uw aanvraag op te lossen. Hiervoor worden we ondersteund
door een onafhankelijke hersteldienst die bij u ter plaatste kan komen om herstellingen uit te voeren. Indien
de herstelling niet ter plaatste kan gebeuren voorziet de waarborg een éénmalige herstelling in de fabriek.
Deze garantie is uitsluitend geldig in België en Nederland.
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Uitzonderingen
Het omnium ledercontract voorziet geen tussenkomst in volgende gevallen:
• Men behandelt het zitcomfort niet als een goede huisvader, er is zichtbare verwaarlozing op te merken.
Dit geldt zowel in geval van het niet naleven van de halfjaarlijkse schoonmaak als bij ongewoon gebruik
van het zitcomfort.
• Het zitcomfort werd met andere producten onderhouden dan de producten voorzien door het omnium
ledercontract zelf (producten van het merk Fenice).
• Het zitcomfort werd beschadigd door een brand of waterschade.
• Het zitcomfort werd beschadigd door huisdieren.
• Kleine verschillen in kleur en korrel van de lederhuid alsook de authentieke kenmerken zoals littekens.
Deze bewijzen namelijk de natuurlijke oorsprong van het leder.
• Nubuck, Suèdeleder, daim, synthétische leders
• Herstelling van het binnenwerk van het zitcomfort.
• Gaten die groter zijn dan 1 cm en scheuren die groter zijn dan 3 cm.
• Plooivorming zolang deze binnen de norm valt. Plooivorming is vaak een modelgebonden eigenschap.
• Wanneer de technieker van de onafhankelijke hersteldienst oordeelt dat uw klacht ongegrond is zullen
steeds alle kosten eigen aan dit bezoek teruggevorderd worden.
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Hoe een garantiedossier indienen?
U kunt ons steeds contacteren via de contactgegevens vooraan dit ledercontract.
Tijdens de eerste 2 jaren van uw garantie dienen wij eerst een dossier in te dienen bij de fabrikant. In geval
deze de klacht niet aanvaard kunt u nog steeds terugvallen op uw 5 jaar bijkomende garantie. Ook in de 3
jaren na afloop van de fabrieksgarantie is uw zitcomfort gedekt door dit omnium ledercontract.
Wanneer u de tussenkomst van onze waarborg wenst dient u per e-mail een zo volledig mogelijk dossier in
met uitleg en foto’s. Alle gegevens stuurt u naar info@peausurpeau.be.
Uw dossier wordt dan bij ons behandeld en wij houden u op de hoogte van het verdere verloop.
Hou steeds uw garantienummer bij de hand alsook de factuurnummers als bewijs van de geldigheid van uw
ledercontract.
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Uw garantie: praktische gegevens
Uw ledercontract wordt automatisch bij Peau sur Peau geregistreerd. De garantie begint te lopen vanaf de
dag van levering van uw lederen zitcomfort.
Uw persoonlijke garantienummer:
Periode van uw 5 jaar garantie:
Vanaf het tweede jaar kunt u bij ons een vervolgkit met onderhoudsproducten bestellen. Onze contactgegevens vindt u in het begin van dit ledercontract. U bestelt bij voorkeur per e-mail, fax of telefoon.
Wanneer u bestelt sturen wij u de nodige gegevens om de betaling uit te voeren. Bij ontvangst van betaling
maken wij uw pakketje klaar samen met de factuur. Deze factuur dient als bewijs van aanschaf en zorgt
ervoor dat uw lederen zitcomfort ook voor dat jaar onder de garantie valt.
Vul de gegevens over de facturen in onderstaande tabel in en bewaar de facturen zelf samen met dit boekje. Op die manier heeft u alle belangrijke gegevens dadelijk bij de hand. Wanneer u belt voor inlichtingen of
het melden van een garantiegeval kunnen we u ook op gepaste wijze helpen.
Hieronder kunt u alle belangrijke gegevens in verband met uw ledercontract bijhouden.
Om het u nog gemakkelijker te maken vermelden wij alvast de data wanneer u ons het best kunt contacteren om een vervolgkit te bestellen.
factuurdatum: ___________________
jaar 1

factuurnummer: ___________________

Uw eerste set onderhoudsproducten ontvangt u samen met het garantieboekje.
Deze werden u bij aankoop gratis aangeboden.

jaar 2
jaar 3
jaar 4
jaar 5

Bedankt voor uw aankoop en uw vertrouwen in het ledercontract van Peau sur Peau,
want met Peau sur Peau zit je meteen goed!
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