Houten speelgoed
VOORWAARDEN & GARANTIES
Onderstaande voorwaarden en garanties zijn van toepassing op alle overeenkomsten met DREUMEZ.
Lees voor het eerste gebruik van uw dreumez-product de voorwaarden, garanties en veiligheidsvoorschriften goed door!
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website.
Wel blijft DREUMEZ het product doorontwikkelen en blijft het handwerk. Verschillen met de op de website gebruikte afbeeldingen kunnen
daarom niet geheel uitgesloten worden.
Bij bestelling van een dreumez-product en na ontvangst van uw betaling, is het mijn streven het bestelde model binnen 5 werkdagen, maar in
ieder geval binnen 30 dagen, te verzenden. Als de uiterste termijn verstreken is heeft u recht op terugbetaling van het aankoopbedrag. In
geval van vertraging door overmacht, ziekte of bijvoorbeeld een vakantieperiode wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en zal de
voorgenoemde uiterste termijn in overleg worden afgesproken.
U heeft na ontvangst van uw dreumez-product een zichttermijn van zeven werkdagen. Binnen deze termijn mag u zonder opgaaf van reden of
enige verplichting het product, ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking, terugsturen waarna het totaalbedrag (minus verzendkosten)
zal worden teruggestort. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet door
DREUMEZ geaccepteerd. Custom-made producten (met naam of naar eigen ontwerp) kunnen niet worden geretourneerd!
DREUMEZ houdt het recht geretourneerde artikelen te weigeren of niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het
artikel reeds gebruikt of door de klant beschadigd is.
Het kan voorkomen dat een model niet meer voorradig, en ook niet meer op korte termijn leverbaar is. U wordt hiervan zo snel mogelijk op de
hoogte gebracht. U heeft in dit geval waar mogelijk altijd recht op levering van een ander model of terugbetaling van het al betaalde bedrag.
De prijs van het dreumez-product is vermeld in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzend-& verpakkingskosten. DREUMEZ houdt het
recht de prijs zo nodig te veranderen.
Voor levering wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de diensten van TNTpost/DHL/DPD. Pakketten worden verzonden onder de algemene
voorwaarden van de verzender. Na verzending kan DREUMEZ niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, vertraging of verlies tijdens het
transport. Bij klachten of geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor administratie en verzending en worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
- Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich akkoord met bovenstaande voorwaarden en garanties.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Deze voorwaarden en aanwijzingen zijn opgesteld om de veiligheid voor uw dreumes tijdens het gebruik van het dreumez-product te
optimaliseren en zo te zorgen voor veilig speelplezier.
Hoewel bij doelmatig gebruik van het dreumez-product gevaren voor uw kind voor het grootste deel zijn uitgesloten, is DREUMEZ verplicht het
hiernavolgende onder uw aandacht te brengen:
DREUMEZ-PRODUCTEN
Gebruik een dreumez-product altijd en alleen onder toezicht van een volwassene!
- Controleer uw dreumez-product voor de zekerheid regelmatig op losse onderdelen, splinters en andere gebreken die zich op ieder moment en
tijdens het gebruik zouden kunnen voordoen. Nalaten van deze controle kan gevaar opleveren voor uw kind.
Laat uw kind niet bijten op, of sabbelen aan (onderdelen van) een dreumez-product. Dit om te voorkomen dat er houtsplinters ontstaan of dat uw
kind zich verslikt.
Let bij het speelgoed op de genoemde leeftijdsgrens. Accessoires zijn niet bedoeld als speelgoed!
----------EXTRA TOEVOEGINGEN VOOR DREUMEZ-LOOPFIETS
De dreumez-loopfiets mag slechts door 1 persoon tegelijk worden gebruikt, in de leeftijd van 1 tot 2,5 jaar met een gewicht tot 20 kg en een
lengte tot 90 cm. Gebruik de dreumez-loopfiets alleen op een vlakke, niet hellende ondergrond. De dreumez-loopfiets is bedoeld voor gebruik
binnenshuis. De loopfiets is niet voor grotere snelheden ontworpen.
Om de wieltjes ook na verloop van tijd soepel te laten lopen is het verstandig de wieltjes een keer per jaar, of eerder als dat nodig is, te smeren.
Hoewel DREUMEZ er alles aan gedaan heeft de veiligheid voor uw kleine zo groot mogelijk te maken, blijft de dreumez-loopfiets een voertuig op
wielen. En kinderen blijven onvoorspelbaar en maken soms onverwachte bewegingen. Wees er daarom bij gebruik altijd op bedacht dat uw kind
kan vallen of omslaan. Ik adviseer hiervoor het gebruik van een veiligheidshelmpje. Zorg altijd voor een veilige speelomgeving.
-----------Bij het niet naleven van voorgenoemde voorwaarden en bij ondoelmatig gebruik, kan DREUMEZ niet aansprakelijk worden gesteld voor welk(e)
schade of letsel dan ook, die voortkomt uit het gebruik van een dreumez-product. Het gebruik is voor eigen risico.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich akkoord met bovenstaande veiligheidsvoorschriften.
-----------------------------

