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Overeenkomst vervangende kinderwagen Quinny 

Terwijl jouw Quinny bij ons wordt gerepareerd kun je gebruik maken van een vervangende kinderwagen van 
Quinny. Deze kinderwagen is al eerder door andere klanten gebruikt, en na jou zullen anderen hem ook weer 
gebruiken. Daarom verzoeken wij je om er zorgvuldig mee om te gaan en in te stemmen met onderstaande 
voorwaarden.   

Gebruiksvoorwaarden vervangende kinderwagen Quinny  

1. Quinny biedt je voor de duur van de reparatie-/servicewerkzaamheden een vervangende kinderwagen aan. 
Quinny brengt je vooraf een bedrag van EUR 29,50 in rekening voor het gebruik van de vervangende kinderwagen.  

2. Door gebruik te maken van de vervangende kinderwagen van Quinny verklaart je dat je de wagen in goede staat 
hebt ontvangen.  

3. De ouder is verplicht de vervangende kinderwagen te onderhouden zoals van een goede ouder verwacht mag 
worden. De wagen mag alleen gebruikt worden conform het beoogde gebruik.  

4. Het is niet toegestaan de vervangende wagen tegen betaling of een andere vergoeding te verkopen of aan een 
derde ter beschikking te stellen.  

5. De vervangende kinderwagen blijft te allen tijde eigendom van Quinny.  

6. Nadat je jouw kinderwagen terug hebt gekregen van de reparatie- of servicewerkzaamheden, retourneer je de 
vervangende kinderwagen aan Quinny binnen tien (10) werkdagen. De instructies voor het retourneren van de 
vervangende kinderwagen zitten in de doos.  

7. Indien deze overeenkomst voortijdig wordt beëindigd op grond van artikel 10 van deze overeenkomst, heeft 
Quinny recht op onmiddellijke retournering van de vervangende kinderwagen.  

8. Indien de vervangende kinderwagen niet wordt geretourneerd binnen tien (10) werkdagen nadat de eigen wagen 
weer terug is van reparatie- of servicewerkzaamheden, heeft Quinny het recht je de winkelwaarde van de 
vervangende wagen in rekening te brengen (Buzz Xtra: EUR 599 en Zapp Xtra 2.0: EUR 299). Je ontvangt dan een 
factuur ter hoogte van de winkelwaarde van de vervangende kinderwagen. Deze dient binnen veertien (14) dagen 
na factuurdatum te worden voldaan.  

9. Indien de vervangende kinderwagen van Quinny gedurende de servicetermijn beschadigd raakt, dien je Quinny 
onmiddellijk te informeren. In geval van schade ben je verplicht Quinny de kosten voor herstel van de 
vervangende kinderwagen te vergoeden. Quinny stuurt de je dan een factuur voor de herstelkosten. Deze dient 
binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te worden voldaan. 

10. Quinny is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of door het gebruik van de vervangende 
kinderwagen van Quinny, tenzij er sprake is van productaansprakelijkheid. 

11. Quinny heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving op te zeggen als de 
ouder failliet wordt verklaard of al dan niet vrijwillig een schuldsaneringsregeling treft. Indien zich een dergelijke 
situatie voordoet, zal je Quinny daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. 

12. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een of meer bepalingen in deze overeenkomst is niet van invloed op 
de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen. De partijen zijn verplicht ongeldige of 
onafdwingbare bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk hetzelfde effect hebben als de 
ongeldige of onafdwingbare bepalingen. 

13. Quinny is een handelsnaam van Maxi Miliaan BV, Korendijk 5, 5704 RD Helmond, Nederland. 

Voor vragen kunt u bellen met 088-12 32 444. 

 


