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Gebruik van de materialen 
 

Lees dit blad goed door vóórdat de materialen gebruikt worden! 
 
 
Verpakkingsmaterialen 
Gebruik de verpakkingsmaterialen waarmee de producten worden geleverd, 
om deze bij de retournering weer netjes terug te kunnen sturen! 
 
 
Matten 
De leermatten zijn zowel buiten als binnen te gebruiken op een vlakke 
ondergrond. 
Matten die opgerold hebben gezeten, kunnen wat krullen aan de uiteinden. 
Dit is eenvoudig op te lossen door een stukje dubbelzijdige tape aan de 
onderkant te plakken (binnen) of er pion of blokje op te leggen (buiten).  
De mat trekt vanzelf recht, hoewel dit soms wat tijd kost. 
Na het gebruik is de mat eenvoudig schoon te maken met een vochtig zacht 
doekje (eventueel met een klein scheutje allesreiniger). Gebruik geen 
schuurmiddelen, schuursponsjes of agressieve schoonmaakproducten. 
 
Let erop dat de matten zoveel mogelijk recht liggen en deze met zorg 
verplaatst of opgeruimd worden. De voorkeur heeft het om de matten op te 
rollen of vlak uitgerold weg te leggen. 
Bij aanschaf worden matten altijd opgerold aangeleverd. Bij uitleen kan het 
voor komen dat matten opgevouwen worden. Maar ook voor die matten 
heeft het de voorkeur om ze op te rollen in de uitleenperiode. 
Berg de matten liggend op. Leg geen matten op elkaar, tenzij deze uitgerold 
zijn, maar naast elkaar. Matten die op elkaar liggen drukken op de onderste 
matten waardoor deze beschadigd kunnen raken. 
 
 
Houten dobbelstenen en draaischijven 
De houten dobbelstenen en draaischijven zijn gemaakt onbehandeld hout 
dat gegraveerd is. Graveren is het verbranden van hout. Een laagje hout 
wordt weggebrand en dit kleurt donkerder door de verbranding. Dit maakt 
dat het hout nog gevoeliger wordt voor vocht. De dobbelstenen en 
draaischijven mogen daarom niet nat / vochtig worden. 
Houd hier rekening mee bij het gebruik.  
 
 
 
Voor alle producten geldt, zolang je het in bruikleen hebt (maar ook daarna), 
dat er zorgvuldig mee om gegaan dient te worden om de levensduur 
optimaal te houden.  


