
Voor onze natuurlijke meubels maken we gebruik van het 

beste hout. In Nederland, maar ook in Europa en zelfs aan 

de andere kant van de wereld selecteren we de beste 

bomen. Deze krijgen een tweede leven als kast, tafel, 

stoel of bed. 

Elk stuk hout dat wij voor jouw meubel selecteren, is uniek 

van structuur, nerf en kleur. Scheuren, kleine gaatjes, 

oneffenheden en/of (open) noesten zijn natuurlijke 

kenmerken die de echtheid van het hout typeren. Dit zijn 

geen materiaalfouten, maar een handtekening die de 

natuur aan het hout heeft meegegeven. Zij geven het 

meubel juist het karakteristieke en doorleefde uiterlijk dat 

elk meubel uniek maakt. 

KENMERKEN VAN EIKENHOUT:

 › Hard en daardoor zeer duurzaam

 › Verkrijgbaar in vele kleuren 

 › Rustiek eiken heeft als kenmerk dat er grote  

  (open) noesten aanwezig zijn waarbij kieren en   

 scheuren ook tot de kenmerken behoren. Door   

 het gebruik van rustiek eiken zullen er altijd   

 kleurverschillen en oneffenheden aanwezig zijn.

 › Gestoomd eiken ondergaat een uniek    

 productieproces waarbij het eiken wordt    

 blootgesteld aan stoom op hoge  temperatuur.   

 Tijdens dit proces gaan de van nature aanwezige   

 looizuren werken en krijgt het hout zijn    

 “doorleefde” kleur. 

Bij elke houtsoort zal er door (direct) zon of kunstlicht 

verkleuring ontstaan. Wanneer je een item uit een serie of 

in dezelfde kleur nabesteld, zal er kleurverschil aanwezig 

zijn.

EIKENHOUT

Eikenhout is niet alleen bij Goossens, maar in de hele 

woonbranche een populaire houtsoort. Nerftekeningen en 

kleurschakeringen behoren tot het natuurlijke karakter van 

alle houtproducten. 
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LIEFDE VOOR HOUT



VOCHTBALANS IS BELANGRIJK

Hout is een natuurproduct dat kan krimpen en uitzetten. 

Dit is het gevolg van een wisselend

vochtgehalte. Dit noemen we het werken van hout. Hoe 

vochtiger de lucht, hoe groter de kans dat het hout gaat 

zwellen (uitzetten). Hoe droger lucht, hoe groter de kans 

dat het hout gaat scheuren (krimpen). Deze natuurlijke 

werking van hout hoort bij een houten product en is geen 

klacht die verholpen kan worden. Je kunt de werking van 

hout wel minimaliseren door te zorgen voor een goede 

luchtvochtigheid.

ZORG VOOR GOEDE LUCHTVOCHTIGHEID

Goossens doet er veel aan om het werken van je houten 

meubel zo veel mogelijk te minimaliseren. Zo worden onze 

houten meubelen gemaakt van duurzaam kwaliteitshout 

en de meubelen worden zo geconstrueerd dat de meeste 

werking van het hout wordt opgevangen door het meubel 

zelf. Tevens wordt tot het moment van levering de 

vochtbalans van het meubel nauwkeurig in de gaten 

gehouden. Ook na levering is het essentieel dat het 

vochtgehalte van je meubel in balans blijft. 

De hoeveelheid vocht die jouw meubel bij levering bevat is 

afgestemd op een gemiddelde relatieve luchtvochtigheid 

van 50-55%. Zolang de relatieve luchtvochtigheid thuis 

tussen de 50-60% blijft, wordt het krimpen en zwellen 

binnen de perken gehouden en is sprake van een normale 

werking van het hout. 

VRAGEN?

Het kan zijn dat je nog vragen hebt. Het antwoord op de 

meest voorkomende vragen kun je vinden op onze 

website www.goossenswonen.nl/klantenservice. Heb je 

na het bekijken van onze site nog een onbeantwoorde 

vraag over je product, bestelling of het onderhoud van je 

nieuwe meubel? Dan zijn er diverse kanalen die je kunt 

raadplegen. 

 › Mijn Goossens. Log in of maak een account   

 aan op onze website. Hierna kun je nog    

 makkelijker met ons in contact komen. We   

 hebben dan meteen al je gegevens bij de hand. 

 › Wil je liever direct contact? Bel dan onze    

 klantenservice op 0413-212855. 

GOOSSENS MEUBELEN BV

Vestigingsadres hoofdkantoor en distributiecentrum 

Doornhoek 38-65, 5465 TB Veghel

Klantenservice bereikbaarheid 

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur 

Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Telefoonnummer: 0413-212855

E-mail

klantenservice@goossenswonen.nl

Eikenhout


