
Handleiding 
 
 
Bookcase hoes en backcover hoes: 
Onze hoesjes zijn gemaakt op maat. U kunt uw telefoon met gemak in de hoes klikken. Wat 
u het beste eerst kunt doen is de boven kant van uw telefoon vastzetten in de hoes, daarna 
de andere hoeken van uw mobiel in de hoes klikken.  
 
Insteekhoes: 
Uw insteekhoes is met gemak te gebruiken. U schuift uw telefoon als het ware in de hoes en 
uw telefoon is goed beschermd tegen eventuele beschadigingen. U kunt ten alle tijden 
contact met ons op nemen, als u de insteekhoes wilt gebruiken voor uw mobiel die al een 
backcover bescherming heeft. Wij staan u graag te woord over de juiste afmeting. U kunt 
ons bereiken via: besthoesjes@gmail.com. 
 
Sport armband hoes en heup band hoes: 
Deze twee hoezen zijn een gemak voor tijdens het sporten. U kunt met de sport armband 
hoes en de heup band hoes ten alle tijden uw mobiel bij zich houden. De Sport armband 
hoes heeft aan de achterkant een opening. U kunt uw telefoon gemakkelijk in deze hoes 
schuiven en hij is klaar voor gebruik! De heup band hoes heeft een ritssluiting. U kunt uw 
mobiel erin zetten en de rits sluiten. Beide hoesjes hebben speciale uitsparingen voor uw 
oordopjes en uw mobiel kunt u gewoon blijven gebruiken! 
 
Tablethoes: 
U kunt uw tablet met gemak vast klikken in de tablet hoes die u bij ons heeft aangeschaft. 
Dit doet u door eerst de twee boven hoeken van uw tablet vast te zetten in de tablethoes. 
Daarna kunt u het zelfde doen aan de onderkant van uw tablet. Met gemak zal uw tablet in 
de hoes klikken. Op deze manier zal uw tablet langer meegaan en beschermd zijn tegen 
eventuele beschadigingen. 
 
Autohouder/ venthouder/ fietshouder: 
De autohouder plaatst u door middel van de zuignap op de voorruit van uw auto. De 
autohouder is volledig handmatig te verstellen. Plaats je toestel en druk de klemmen aan om 
je smartphone stevig te bevestigen. Je neemt het toestel heel eenvoudig uit de houder door 
nogmaals de knop aan de achterzijde in te drukken. Wil je geen zuignap op je raam plaatsen? 
Dan is een venthouder de oplossing voor jou. Deze is bestemd om in de luchtrooster van je 
auto vast te  zetten. De fietshouder is handmatig te verstellen. Plaats je toestel en druk de 
klemmen aan om je smartphone stevig te bevestigen. Je neemt het toestel heel eenvoudig 
uit de houder door nogmaals de knop aan de achterzijde in te drukken.  


