
Onze kleurservice
Wat leuk dat je jouw schoenen wil laten inkleuren door onze Colour Studio. 
Onze kleurservice bieden wij alleen aan voor items uit onze Rainbow Club collectie. Je kunt de 
items samen met jouw stofstaaltje met dit formulier ondertekend naar ons retour sturen:

ShoeStories by Elsa Coloured Shoes
Tackenweide 50
46446 Emmerich am Rhein - Duitsland

De kosten voor het inkleuren bedragen €40,00. De betaling hiervan kun je voldoen als volgt: 

• Ontvanger: Elsa Coloured Shoes GmbH
• IBAN: DE39 3586 0245 3040 8540 01
• Jouw ordernummer indien beschikbaar
• Omschrijving: Kleurorder ShoeStories met jouw naam erbij

De ingekleurde schoenen ontvang je binnen 14 dagen nadat wij jouw betaling ontvangen hebben. 
Let op! Wanneer de schoenen ingekleurd zijn, kun je deze niet meer retour sturen.

Jouw gegevens
Naam…………………………………………………………………………………………………….........
Bezorgadres………………………………………………………………………………………...........
Postcode………………………………………………………………………………………................
Woonplaats...............................................................................................
Telefoonnummer…………………………………………………………………………………………..
E-mail…………………………………………………………………………………………………….........

C
olour Studio



Informatie kleurorder
Productnaam:…………………………
Schoenmaat:…………………..

C
olour Studio

Bevestig jouw stofstaal hier
(5 cm x 5 cm)

Om het inkleuren van de schoenen en/of tas zo optimaal mogelijk te laten verlopen, hebben 
wij richtlijnen opgesteld:

• Wij kunnen alleen het inkleuren garanderen van items waarvan wij hebben aangegeven 
dat ze inkleurbaar zijn van ons eigen merk Rainbow Club.

• Graag altijd een stofstaal sturen van minimaal 5 x 5 cm. Mocht je geen staal hebben, kun 
je het complete kledingstuk (jurk, stola of riem etc.) meesturen. Indien de staal kleiner is, 
is het inkleuren voor eigen risico.

• Heeft de stofstaal een changerende kleur of een patroon met meerdere kleuren, geef dan 
altijd de gewenste kleurrichting/juiste kleur aan door de stofzijde te markeren.

• Voordat je de ingekleurde schoenen gaat dragen, adviseren wij deze met een geschikte 
impregneerspray te behandelen. Desondanks is de kleur niet waterbestendig en niet 
geschikt om te dragen bij hoge vochtigheid en regen.

• Bij het inkleuren van modellen met strikjes, knopen, plooien etc. kan mogelijk enig 
kleurverschil ontstaan.

• Je kunt reeds ingekleurde schoenen en tassen opnieuw laten kleuren in donkere kleuren, 
zoals blauw en zwart. Mocht je dit overwegen, adviseren wij de schoenen niet of gering te 
impregneren.

• Bij het inkleuren van geïmpregneerde schoenen en tassen bestaat het risico dat de verf 
niet goed dekt.

• De binnenzijde en de onderkant van de schoenen s.v.p. gereinigd aanleveren, dus zonder 
gras of modder.

• Bij elk gekleurd paar worden onderhoudstips in de doos meegestuurd.

Ik heb de informatie gelezen en geef ShoeStories by Elsa Coloured Shoes hierbij opdracht om in 
te kleuren.

Voor akkoord,

………………………..

Naam:
Datum:




