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Klanten hebben regelmatig vragen over eigenschappen van de banken. Het is heel belangrijk dat 
deze eigenschappen met de klant worden doorgenomen in het verkoopgesprek. Maak de klant 
bewust van het feit wat de product gebonden eigenschappen zijn en dus in de meeste gevallen zullen 
worden afgewezen als klacht. Hoe beter de klant hier van te voren over wordt ingelicht, hoe 
duidelijker het verwachtingspatroon van de klant zal zijn bij levering en gebruik.  

- Inzakken  de bank gaat inzakken en dit moet je de klant ook vertellen. Vertel hier ook de 
reden van en vraag de klant wat zij verstaan onder inzakken. Er zijn 3 redenen waarom een 
bank kan inzakken. 

o Frame  beukenhouten frame van zeer goede kwaliteit. Bij normaal gebruik, gaat 
dit niet kapot.  

o Vering  metalen nozagveren zorgen ervoor dat het kussen weg kan tijdens het 
inveren en dan kan het kussen niet pletten.  

o Schuimrubber  Polyeter: hier zitten in het begin geplette luchtbelletjes tussen. Op 
het moment dat het kussen gebruikt wordt, warm wordt, ingedrukt wordt, etc. gaan 
de luchtbelletjes 1 voor 1 open. Langzaamaan wordt het schuimrubber dan zachter 
tot dat alle luchtbelletjes open zijn en het kussen de zachtheid heeft bereikt die het 
moet hebben.  

Alles wordt op dezelfde dag met de zelfde partijen materialen gemaakt. Dus de longchair 
van de bank bevat dezelfde veren, voering, etc. als de rest van de bank.  

- Plooien 
o Ligt aan materiaal etc. maar dan wordt de bank ook een stuk harder. Het gaat om de 

balans tussen kwaliteit en comfort. Het is dus belangrijk dat dit op de juiste manier 
wordt gecommuniceerd met de klant. 1 van de meest gestelde vragen van klanten 
gaat over plooivorming en inzakken. Hoe zachter de bank is, hoe verder de bank 
inzakt. Door de bank wel te voorzien van comfort, moet deze uiteraard zacht zijn. 
Wanneer je gaat zitten, zakt de bank in en zodra je weer opstaat komt de stof weer 
omhoog. Het ingezakte “boogje” is korter dan het uitgestrekte kussen, waardoor er 
plooien ontstaan.  

o Klanten vragen vaak: hoe erg gaat die dan plooien? Net zoals ik het hier in de winkel 
zie of meer? Je mag dan aan de klant vertellen dat het net zo gaat plooien en zelfs 
nog ietsje meer afhankelijk van hoe veel je er op zit.  

o Hoe groter het kussen des te meer risico op plooivorming. Hier kun je de klant ook 
mee sturen. Dit is ook zeker het geval bij een longchair waar klanten bijvoorbeeld 
met z’n tweeën op willen gaan liggen. Leg dan ook aan de klant uit dat wanneer je 
hier met twee mensen op gaat liggen, het kussen ook meer wordt belast en dat het 
kussen dus een stuk groter is dan een normale zitting. De hoek zakt verder in 
doordat je er anders in zit dan een normale zitting waarbij je met je voeten op de 
grond zit. Dit bepaalt hoe zacht de bank wordt en hoeveel plooivorming er ontstaat.  

o In de winkels staan er verschillende spots van alle kanten op de bank, waardoor er 
weinig accenten zijn op de plooien. Bij de klant thuis komt het licht vaak van één kant 
en komt er dus meer schaduw op de plooien. De lichtinval op de bank is dus een zeer 
grote factor van hoe “heftig” de plooivorming er op het oog uitziet.  

o Als je merkt dat plooivorming een grote angst is van de klant dan is het erg belangrijk 
om hier rekening mee te houden bij de stofkeuze. Op een donkere kleur of 



gemêleerde stof zie je de plooivorming een stuk minder dan bij een lichte kleur. 
Probeer hierbij dus de juiste keuzes te maken. 

o Kussens worden opgebouwd uit twee delen. In alle kussens zitten dezelfde 
materialen, maar per model wel in verschillende verhoudingen. In het kussen zit 
altijd polyeter en daarboven op zit een soort dekbedje waardoor het kussen zachter 
wordt. Bij een Victoria kussen zit meer van dit ‘dekbedje’ in verhouding tot 
bijvoorbeeld de Noelle, waardoor de Noelle wat harder zit en waardoor er ook 
minder kans op plooivorming is. In de toplaag (het dekbedje) zit siliconen in de vorm 
van watten (40%) en polyeter restjes in de vorm van kleine blokjes (60%). De toplaag 
is het minst vormvaste stuk van de bank, maar zorgt er ook voor dat de bank lekker 
zit. Er zijn compartimenten in de toplaag gestikt zodat de vlokken op hun plek blijven 
en niet alle kanten op kunnen. Het opkloppen of stofzuigen op een lage stand zorgt 
ervoor dat de hoopjes in de compartimenten weer los van elkaar komen en dus weer 
wat mooier in vorm zijn, maar dit is niet heel erg noodzakelijk door verdeling in 
compartimenten.  
 

- Pilling  we proberen hier qua stofkeuzes al veel rekening mee te houden, maar toch is het 
niet volledig te voorkomen. Pilling is een stofeigenschap en dus geen klacht voor de 
leverancier. Er zijn twee soorten pilling. Interne pilling en externe pilling. Externe pilling is de 
meest voorkomende soort. Dit zijn stofdeeltjes van buitenaf die op de bank terecht komen 
en hier door wrijving aan blijven kleven. Er moet wrijving zijn, anders is er geen pilling.  Dit 
kun je verwijderen met een pillingtondeuse.  
 

- Hardheid zitkussens  kussens moeten regelmatig gewisseld en opgeklopt worden, zodat 
de kussens gelijkmatig inzakken en plooien. Als je dit niet doet, is de kans groot dat de plek 
waar het meest wordt gezeten meer plooit of inzakt dan andere plekken.  
 

- Kraken  dit is bijna altijd een gegronde klacht. Koppelhaken van metaal op metaal, als dat 
niet helemaal goed gemonteerd is dan kan daar wat wrijving op zitten en dat maakt geluid. 
Dit is inmiddels voor een groot deel opgelost door er een plastic hoesje overheen te zetten 
die het metaal op metaal geluid voorkomen. Als de bank deels op een tapijt staat dan staat 
de bank bijvoorbeeld een beetje schuin waardoor de koppelhaken niet precies op elkaar 
passen en dus meer kans is op kraken. Het kan ook een contactgeluid zijn met de pootjes en 
de ondergrond van de bank (zoals de vloer). Je kunt de klant dan vragen om er even een 
viltje onder te leggen om te kijken of de bank dan nog steeds kraakt.  
 

- Kussens zijn te hard  het duurt een paar weken voordat de bank de vorm en zachtheid 
heeft bereikt zoals in de winkel. Dus het is logisch dat de bank wat harder is als deze net 
geleverd is.  
 

- Komt niet overeen met wat de klant in de showroom heeft gezien/ervaren  Het 
voorkomen van klachten begint bij het managen van de verwachtingen in de winkel.  

 

 

 

 



 

 

 


