Maxi-Cosi Heupdysplasie Service
Hoe werkt het?

De Maxi-Cosi Opal HD is geschikt voor kinderen die door hun
heupdysplasie iets meer steun en comfort nodig hebben. Het
stoeltje biedt meer ruimte voor de beentjes en geeft de rug
extra steun wanneer je baby plat ligt. Met dit autostoeltje kan je
kind veilig (in achterwaartse positie) reizen, ook met gespreide
beentjes.
Overleg met je medisch specialist
Bij het ontwikkelen van dit autostoeltje hebben we nauw samengewerkt met internationale
kinderartsen die gespecialiseerd zijn in heupdysplasie. De 3-sterrenbeoordeling geeft ons de
zekerheid dat dit stoeltje je kind bescherming biedt in het verkeer, maar we zijn geen medisch
deskundigen. De behandeling van heupdysplasie verschilt van kind tot kind. Om zeker te weten dat
het Maxi-Cosi Opal HD-autostoeltje voor jouw kind een verantwoorde oplossing is, raden we je aan
met je medisch specialist te overleggen.
Veiligheidscontroles
Onze autostoeltjes zijn mogelijk eerder gebruikt door andere kinderen en elk stoeltje wordt daarom
grondig gecontroleerd voordat we het opnieuw uitlenen of verhuren. Zo weten we zeker dat elke
stoel voldoet aan onze hoge veiligheidsnormen. Aan elke Maxi-Cosi Opal HD die we bezorgen, maken
we een speciale controlekaart vast waarop staat wat we hebben gecontroleerd en wie de controle
heeft uitgevoerd. We willen je hiermee laten zien dat we daadwerkelijk geven om jou en je kind.
Servicevoorwaarden
Als je al een Maxi-Cosi-autostoeltje hebt gekocht, kun je gratis van deze service gebruikmaken.
Mocht je niet over een Maxi-Cosi-autostoeltje beschikken, dan helpen we je tegen een redelijke
vergoeding. Voor slechts € 49,00, inclusief verzending, kun je het speciale autostoeltje van ons huren.
Als bewijs dat je voor je baby al een Maxi-Cosi-autostoeltje hebt gekocht, hebben we een kopie nodig
van je aankoopbon. Als je het stoeltje wilt lenen, moet je een gebruikersovereenkomst tekenen. De
borgsom voor het autostoeltje bedraagt € 250. Nadat we de getekende gebruikersovereenkomst en
de borgsom hebben ontvangen, leveren we het stoeltje bij je thuis af. De borgsom wordt
terugbetaald nadat we het Maxi-Cosi Opal HD-autostoeltje weer in goede staat hebben ontvangen in
ons magazijn.
Zonder geldig aankoopbewijs brengen we een bedrag van € 49 in rekening. Dit bedrag wordt na
afloop van de verhuurperiode in mindering gebracht op de borgsom.
Retourneren van het stoeltje
Wanneer de tijd daar rijp voor is, stuur je het stoeltje aan ons terug. Neem hiervoor contact op met
je lokale Maxi-Cosi consumentencontact. Zij zullen ervoor zorgen dat alles soepel verloopt. We raden
je aan de originele doos van de Maxi-Cosi Opal HD te bewaren, zodat je deze weer kunt gebruiken
voor het terugzenden.
Contact
Voor informatie over geldende voorwaarden en de beschikbaarheid van autostoeltjes, kun je contact
opnemen met ons Maxi-Cosi-zorgteam, telefoonnummer 0800-26 554, of het online
aanvraagformulier voor de Heupveiligheidsservice invullen.

