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                                      Studio Vlindervrij 
Net toen ik dacht dat mijn leven voorbij was, werd ik een vlinder. 

Producten van leer kopen. 
Ben je toe aan een nieuwe leren tas? Wil je een ambachtelijk gemaakte leren tas, dus ook met 
de hand gestikt? Wil je een tas op maat voor wat betreft model, grootte, soort leer en kleur? Of 
wil je een kleiner product van leer, zoals bijvoorbeeld een portemonnee, een 
festivalportemonnee, een paspoorthouder, een Ipad of e-reader hoes, een (zonne-)briletui, 
een pennenetui, een leren armband? Neem dan een kijkje op deze website.  
 
Tassen 
Op de website staan een aantal basistassen, die in verschillende kleuren te koop zijn. Daarnaast vind 
je er een aantal leren accessoires waarvoor hetzelfde geldt. Als laatste maken we leren armbanden in 
allerlei soorten en maten. 
De tassen die op de website gepresenteerd staan, zijn uniek. Dat betekent dat alle tassen die we 
maken steeds anders zijn. 
Je kunt je tas dus zelf samenstellen. Dat betekent dat je aan kunt geven hoe je de tas wilt hebben. De 
tas wordt dan speciaal voor jou gemaakt. Daarom moet je rekening houden met een levertijd van drie 
weken. 
 
Wanneer je de tas zelf wilt samenstellen, kun je kiezen uit de volgende elementen*): 
- Naam van de tas (type tas).  

- Elke tas heeft een naam. Je kunt aangeven om welke tas het gaat.  
- Kleur leer.  

- Ik hanteer de basiskleuren: zwart, bruin, donkergrijs en donkerblauw. 
- Soort leer.  

- Je kunt kiezen uit effen leer of leer met een print. Het effen leer heeft veelal een stoere 
uitstraling.   

- De hele tas één kleur of een tas met een andere klep. Dat betekent dat je kunt kiezen uit: 
- Tas helemaal hetzelfde v.w.b. kleur en soort leer 
- Tas dezelfde kleur maar met een ander type leer voor de klep  

- Dus bijvoorbeeld een bruine tas met een bruine klep met een print 
- Tas één kleur en de klep andere kleur, effen of met print  

- Kleur van het hang en sluitwerk. 
- Je kunt kiezen voor: zilverkleurig, goudkleurig of brons (messing) 

 
Andere leren accessoires 
Voor de andere leren accessoires geldt hetzelfde als onder ‘tassen’ beschreven staat. Je kunt het 
bestelformulier gebruiken om aan te geven wat je wilt bestellen. Mocht daar niet alles op staan, dan 
kun je contact met ons opnemen. We bespreken dan samen wat jouw wensen zijn en wat daarbij de 
mogelijkheden zijn.  
 
Bestelwijze 
Je kunt in beide gevallen het bestelformulier invullen en versturen (mailen). Uiteraard kun je ook altijd 
contact met ons opnemen via het bestelformulier, zodat we samen (face-to-face, via telefoon of app) 
kunnen overleggen wat precies je wensen zijn en wat daarbij mogelijk is. 
 
Wanneer je definitief besluit dat wij de tas mogen maken, zullen we je vooraf een betalingsverzoek 
doen. De verzendkosten komen daarbij voor jouw rekening. 
Wanneer de betaling binnen is, starten we met de tas. Het duurt ongeveer drie weken voor je de tas 
opgestuurd krijgt.  
 
Om over na te denken 
Het is goed om je te realiseren, dat een tas die op maat is gemaakt, er mogelijk in het echt misschien anders uit zal zien dan 
je had verwacht, bijvoorbeeld de kleur wijkt af. Wanneer je de tas echt niet mooi vindt, kun je hem terugsturen (op eigen 
kosten) en dan storten we het bedrag terug. Onze ervaring is wel, dat de verwachting meestal overtroffen wordt. 

 


