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GEFELICITEERD MET JE SCHILDERIJ

Bedankt voor het aanschaffen van één van mijn 

schilderijen. Om het schilderij zo goed mogelijk te 

onderhouden, vind je hier een aantal tips.



PLEK EN OPHANGEN

De meeste schilderijen zijn al ingelijst, dus je hoeft enkel een 

goede plek in je huis te zoeken en het op te hangen.

Hang het schilderij niet op een plek waar bijna de hele dag de 

zon flink op schijnt. Dit kan werkingen in het hout van de lijst 

of van het hout dat het doek ondersteunt veroorzaken. 

Daardoor kan je schilderij mettertijd slap gaan hangen.

Het doek is behandeld met een mat vernis dat deels 

beschermt tegen UV-licht, maar direct zonlicht kan 

alsnog de kleuren vervagen.

Het meest veilig is een plek waar indirect zonlicht op komt.



SCHOONMAKEN

Stof je schilderij regelmatig af. Het beste is om dit te 

doen met een zachte (make-up) kwast, die je uitsluitend 

hiervoor gebruikt. Er mogen dus geen resten van 

make-up of verf aan deze kwast zitten. 

Ook aan de achterkant van het schilderij kan stof zich 

ophopen. Dit kun je met een stofzuiger verwijderen, maar 

zet deze niet op de hardste stand. Als je aan het doek 

zuigt, kunnen er bobbels onstaan.

Neem het schilderij altijd voorzichtig met een droge doek 

af, en ga niet poetsen of druk uitoefenen op het schilderij. 

Ik raad af om een vochtige doek te gebruiken, omdat het 

vocht in het doek kan trekken, waardoor er oneffenheden 

ontstaan.

Gebruik nooit schoonmaakproducten. Zelf gebruik ik ook 

geen swiffer, omdat deze tegenwoordig geparfumeerd 

zijn, en dat kan de verf aantasten.



DEUKJE IN HET KATOENDOEK?

Ik heb zelf eens een schilderij gekocht en toen zat er een deuk-

je in het katoendoek door transport. Je schrikt je misschien 

wild, maar het kan vrij simpel opgelost worden, geen zorgen. 

Druppel voorzichtig wat water op het deukje aan de achterkant 

(de onbeschilderde zijde) van het doek. 

Wrijf dat voorzichtig en lichtjes over de plek, iets voorbij het 

deukje. Laat het daarna opdrogen en daarna is in de meeste 

gevallen het deukje weg.

Door het vocht zet het katoen wat uit en bij het drogen trekt 

het weer samen, waardoor het een deukje eruit trekt.
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DISCLAIMER

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden 

ontleend, en fouten zijn voorbehouden. 
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