
Door het Corona virus moeten we afstand van elkaar houden, hierdoor kunnen wij helaas niet de 

riempjes meer voor u vastzetten in de winkel. Hieronder staat beschreven hoe u zowel de smalle 

riempjes als de brede riemen zelf op de klompen kunt bevestigen: 

 

Sm alle riem pjes vastzetten op k lom pen: 

 

Stap 1 : Schuif de riempjes door de riemgaten heen, het riempje moet scheef naar voren staan 

   

 

Stap 2: Spijker de riempjes aan de binnenkant vast met bijgeleverde spijkers (1 spijker bij 

kinderklompjes, 2 spijkers bij klompen voor volwassenen) 

  

Stap 3: Zet de voet in een linker of rechter klomp en trek het riempje aan (het riempje mag strak 

staan, in verband met de rek doordat het leer is) trek de voet uit te klomp terwijl je het riempje vast 

houdt, zodat je de hoogte bepaalt voor het riempje 

 
 

Stap 4: Spijker het riempje nu aan de buitenzijde van de klomp vast, en snijd teveel aan leer weg. 

  
 

Je kunt er nu op lopen, houd er rekening mee dat de leren riempjes rekken en dat je ze na verloop 

van tijd wellicht weer wat strakker moet zetten.  

 



 

 

B rede leren vastzetten op k lom pen:  

 

Stap 1: Zet je voet in de klomp en leg het brede leer over de klomp. Schat in hoe deze er 

ongeveer overheen moet komen, en houd het brede leer met de klomp vast.  

   

Stap 2: Zet het brede leer aan de buitenzijde van de klomp vast met bijgeleverde spijkers of 

schroeven.  

   

Stap 3: Zet de voet in een linker of rechter klomp en trek het brede leer aan (het  mag strak 

staan, in verband met de rek doordat het leer is) trek de voet uit te klomp terwijl je de brede riem 

vast houd 

 

Stap 4: Spijker het brede leer nu aan de buitenzijde van de klomp vast. 

 
 

Let op: Je kunt de uiteinden van het brede leer niet wegsnijden i.v.m. de stiksels in het leer.  

Je kunt er nu op lopen, houd er rekening mee dat het leer rekt en dat je ze na verloop van tijd 

wellicht weer wat strakker moet zetten. 


