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Wetsuit Instructie formulier
Allereerst feliciteren wij je met de aankoop dit fijne wetsuit!
Hieronder lees je meer informatie over het aantrekken van een wetsuit en het onderhoud er van.
Tips & Tricks voor het aantrekken van een wetsuit:
• Zorg ervoor dat als je het wetsuit aantrekt je huid droog is. De meeste beschadigingen komen voort uit het
niet willen schuiven van het neopreen op een natte huid.
• Neem de tijd om het wetsuit goed aan te trekken.
• Begin bij de benen, kruis, heupen, armen en schouders.
Algemeen
1. Doe bij het passen plastic zakjes om de voeten.
2. Trek het neopreen zo veel als mogelijk aan de binnenzijde op, gebruik géén nagels.
3. Gebruik eventueel zachte handschoentjes om het wetsuit aan te trekken.
4. Het wetsuit mag/moet strak zitten. Let daarbij op het volgende:
a. Geen absolute spanning op de naden. In het water zal het pak door het laagje water net wat
ruimer en prettig aanvoelen.
b. Het wetsuit wordt nooit een ½ of hele maat groter.
Benen:
1. Doe één voor één je voeten in het wetsuit.
2. Trek de onderkant van je wetsuit tot 10-15 cm boven je enkel op. Het wetsuit mag spannen rondom het
onderbeen. Het sluit niet aan tot onder op je voet.
3. Trek het wetsuit met beleid verder door over je onderbenen, bovenbenen en heupen.
4. Zorg dat het wetsuit goed aansluit in je kruis en goed hoog op je heupen ‘zit’, zo krijg je voldoende ruimte
voor je schouders.
Armen:
1. Breng nu één voor één je armen in het wetsuit
2. Zorg dat je het wetsuit goed over je handen en pols trekt. Zo’n 2-3 cm voorbij het knobbeltje op je pols.
3. Trek het wetsuit met beleid verder door over je onderarm, bovenarm en tenslotte je schouders.
4. Zorg dat je wetsuit goed aansluit in je oksel zodat je bewegingsvrijheid krijgt en behoudt op je schouders.
Algemeen:
Loop het wetsuit nog een keer na van onder naar boven waarbij je bovenstaande tips na loopt. Met name vanuit
de knie kun je nog een rolletje omhoog werken tot op je heup (bekkenkam.) Juist deze handeling maakt dat het
wetsuit je meer ruimte geeft in je schoudergordel.
Rits:
1. Een HUUB wetsuit kent een unieke break-a-way rits. Zorgt voor heel veel gemak indien je de werking goed
kent. Bekijk eens de instructievideo: https://youtu.be/z3ePjZ7z-4s
Bij twijfel, bel ons. Veel klanten denken dat hun wetsuit te klein is. Met de juiste instructies lukt het vaak toch om
de bestelde maat volgens maattabel aan te trekken.
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Schoonmaken en drogen wetsuit na gebruik:
Het juiste onderhoud van je wetsuit draagt mede zorg voor een langere levensduur.
1. Spoel het wetsuit met voldoende “schoon” water af zodat chloor/zand/gras en andere zaken van het
wetsuit zijn verwijderd. Dit kan bij voorbeeld met een tuinslang of douchekop.
2. Laat het wetsuit niet te lang nat in een tas zitten. Dan ‘verstikt’ het materiaal waardoor de kans op
schimmel en beschadigingen toe kan nemen.
3. Droog het pak binnenstebuiten aan een brede kledinghanger.
4. Droog het pak niet in de directe zon of bij een andere warmtebron.
5. Als het pak droog is haal je het altijd van de kledinghanger af.
6. Laat het pak goed drogen voordat je deze weglegt.
7. Rol en vouw het wetsuit niet te strak. Vouw het pak in 2 of 3 delen op en leg deze op een droge, donkere
koele plaats weg.
Al onze wetsuits worden gecontroleerd op beschadigingen. Ex verhuur of ex demo wetsuits worden zonder of met
gerepareerde beschadigingen geleverd, daar is o.a. de verkoopprijs ook op gebaseerd. We leveren de wetsuits
altijd gerepareerd, er staan nooit scheurtjes open. Je kunt wel zien dat het wetsuit gerepareerd en/of gebruikt is.
Nieuwe wetsuits hebben geen beschadigingen.
Beschadigingen
Het gebeurt soms dat je je wetsuit beschadigd. Domme pech, schade door een ander of van een scherp voorwerp
wat je bent tegen gekomen. Soms doe je het ook zelf bij het aantrekken. Per ongeluk natuurlijk. Het gebeurt
iedereen wel eens. Wanneer het je eigen wetsuit is repareer kleine beschadigingen dan meteen of breng het even
naar de winkel waar we gratis reparaties van kleine scheurtjes verzorgen.
Ik heb mijn wetsuit beschadigd bij het passen. Wat te doen?
Dat is vervelend. Bel ons of meld het zo snel als mogelijk via e-mail met foto als dit toch het geval blijkt te zijn.
Repareer zelf niets. We nemen zo snel als mogelijk contact met je op.
Ik heb mij wetsuit beschadigd ontvangen. Wat te doen?
Meld het ons direct op de dag van ontvangst van je wetsuit via e-mail met foto als dit toch het geval blijkt te zijn.
Latere meldingen worden niet geaccepteerd. Ook hier geldt repareer zelf niets. We nemen zo snel als mogelijk
contact met je op.
Hulp nodig of een vraag bij het passen? Bel ons of stuur je vraag per e-mail. Wij reageren zo snel als mogelijk!

Succes en veel leuke zwemkilometers gewenst!
Groet Team Triathlonwinkel.nl

