
 

Retourneer informatie 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gefeliciteerd met uw aankoop bij Babyvalue.nl! Mocht 

er onverhoopt iets niet in orde zijn dan heeft u 14 

dagen zichtgarantie / recht van retour. Mocht u uw 

product willen retourneren dan kunt u dit doen via 

onze website: 

 

 

 

In dit document vindt u uw rechten en plichten 

omtrent het retourneren van uw bestelling. 

 
 

Is uw bestelling/product niet compleet? Neem dan A.U.B. contact op met onze 

klantenservice via 0492-578055 (iedere werkdag van 10:00 tot 12:00) of nl-

babyvalue@dorel.eu.  

 

 

Uitleg geldige redenen van retour 
 

Ten alle tijden is klanttevredenheid onze eerste doelstelling 

 

1. Een verkeerd product ontvangen 

Controleer bij ontvangst van het pakketje of deze overeenkomt met uw 

bestelling. Mocht dit niet het geval zijn dan dient u dit binnen maximaal 48 uur 

na ontvangst via de website (http://www.babyvalue.nl/retour-aanvraag), e-mail 

(nl-babyvalue@dorel.eu) of telefoon (0492-578055, tussen 10:00 en 12:00) aan 

ons te melden en het product te retourneren. Retourneren kan alleen in de 

redelijkerwijs onbeschadigde verpakking, samen met eventuele accessoires 

(bijbestelde producten gelden niet als accessoires). Wanneer u door een eigen 

fout een verkeerd product heeft ontvangen komen de kosten voor zending voor 

eigen rekening. 

 

2. Een beschadigd product ontvangen 

Wanneer u een beschadigd product heeft ontvangen kunt u deze kosteloos naar 

ons retourneren. Zodra het product door Babyvalue  ontvangen is wordt er een 

nieuw product naar u opgestuurd. U heeft recht op deze service wanneer u  

binnen 48 uur na ontvangst via de website (http://www.babyvalue.nl/retour-

aanvraag), e-mail (nl-babyvalue@dorel.eu) of telefoon (0492-578055, tussen 

10:00 en 12:00) melding maakt van de beschadiging. Retourneren kan alleen in 

de redelijkerwijs onbeschadigde verpakking, samen met eventuele accessoires 

(bijbestelde producten gelden niet als accessoires).  

NB: wij verkopen hernieuwde producten, dit zijn producten waarvan de 

verpakking en het product lichte gebruikssporen kan vertonen. Deze 

onvolkomenheden gelden niet als beschadiging. Neem bij twijfel contact met ons 

op.  

 

3. Zichttermijn 

Consumenten hebben het recht op herroeping bij verkoop op afstand. Wij 

merken dat er nogal wat verwarring is over de rechten die u als consument 

heeft. Kort gezegd is het dat u na gebruik van een product geen recht heeft op 

herroepingsrecht. De uitleg: 

 

Artikel 6 & 7 uit de algemene voorwaarden van Babyvalue 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid 

de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden 

gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de 

dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het 

product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate 

uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij 

het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht 

gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en 

– indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking 

aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer 

verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

 

Wanneer u een beroep doet op de zichtgarantie gelden de volgende 

voorwaarden: 

- Autostoeltjes, kinderwagens, uggy’s en ijpassende a essoires 
mogen niet in gebruik genomen worden, mocht dit toch gebeurd 

zijn dan vervalt het recht op herroeping 

- Safety1st producten zoals ladestoppers, sloten en beschermers 

dienen in de blisterverpakking te blijven 

- In het geval van producten die geleverd worden inclusief 

installatiemateriaal  vervalt het herroepingsrecht zodra het 

installatiemateriaal in gebruik genomen is 

- Neem voor uw recht op herroeping bij producten uit de collecties 

van Hoppop en Babyart contact met ons op voor advies 

 

Let op: 

- Om teleurstellingen te voorkomen: Artikelen die niet voldoen aan 

deze voorwaarden blijven uw eigendom. Deze artikelen sturen we 

naar u terug en eventuele gemaakte kosten brengen wij in rekening. 

- Vraag bij het postkantoor om een bewijs van verzending. U bent zelf 

verantwoordelijk voor de zending tot het moment dat wij het in 

ontvangst nemen.  

- Heeft u twijfels over uw recht op of over de manier van retourneren 

dan kunt u contact met ons opnemen  

 

 

Uw geretourneerde product wordt na aflevering bij Babyvalue binnen maximaal 

48 uur behandeld.  

 

 

 Dorel Netherlands 

Babyvalue 

Korendijk 5 

5704 RD Helmond 

Nederland 

 

T. (+31) 0492-578055 

E. nl-babyvalue@dorel.eu 

 

KvK. 170.60.920 

BTW. NL008740562.B02 

 

Bankrekening Nederland 

Rekeningnaam: Maxi Miliaan BV 

Rekeningnummer: 22.76.56.792 

Bank: BNP 

IBAN: NL34BNPA0227656792 

BIC: BNPANL2A 

 

Gefeliciteerd met uw aankoop bij Babyvalue.nl!  

Het kan het geval zijn dat een (gedeelte van) uw 

bestelling niet naar uw wens is, in dit geval kunt u 

een retour aanvragen. Dit kunt u doen via onze 

website: 

 

 

 

In dit document vindt u uw rechten en plichten 

omtrent het retourneren van uw bestelling. 

 

http://www.babyvalue.nl/retour-aanvraag 

 

Scan deze code om uw retour aan te vragen 


