
VEILIGHEID  

Veiligheid staat voorop bij Teddy and Tiger. De gebruikte siliconen en houten kralen 

zijn 100% vrij van schadelijke stoffen (BPA vrij, PVC-vrij, Lood-vrij en Ftalaat-vrij) en 

wij gebruiken alleen onbehandelde houten kralen en ringen. 

Onze producten zijn getest en gecertificeerd naar de Europese richtlijnen en de 

Nederlandse Warenwet. Ze voldoen aan de Europese veiligheidsnormen NEN12586*, 

CE- markering en speelgoed keurmerk EN71 – safety for children toys. Ze mogen 

daarom op de Europese markt verkocht worden aan jou als consument. Elk product 

wordt handmatig getest door ons en nagemeten voordat deze verzonden wordt.  

    

Voor al onze producten maken we alleen gebruik van beukenhout. Beukenhout 

splintert niet, heeft duurzaamheidsklasse 5, goede kwaliteit, is brandveilig en 

zeer stevig. Het is daarom uitermate geschikt voor babyproducten.  

Voor onze producten gelden de volgende veiligheidsvoorschriften 

• Controleer het product voor en na gebruik op loszittende onderdelen of 

slijtage. 

• Wanneer er slijtage is geconstateerd of loszittende onderdelen, maak dan 

geen gebruik van het product. 

• De babygyms, speenkoorden, wagenspanners, hangers, boxspanners en 

overige producten zijn niet bedoeld als los speelgoed. 

• De producten kunnen gereinigd worden met vochtige doekjes, maar niet onder 

de kraan. 

• Leg uw kind nooit op bed of in de wieg met een speenkoord. 

• Laat uw kind nooit alleen met de producten, altijd gebruiken onder toezicht 

van een volwassene. 

• Onze babygyms, speenkoorden, wagenspanners, hangers, boxspanners en 

overige producten voldoen aan de eisen die staan omschreven in NEN-Norm 

12586.  

• Inspecteer de babygyms, speenkoorden, wagenspanners, hangers, 

boxspanners en overige producten regelmatig op slijtage of breuk en vervang 

het tijdig. 

• De babygyms zijn gemaakt van gecertificeerd hout. Hout blijft een natuurlijk 

product en kan nog nawerken. 

• Producten kunnen eventueel afwijken van de kleur omdat we veel gebruik 

maken van natuurlijke producten. 

• Teddy and Tiger kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kapotte 

onderdelen. 



• Maak de wagenspanners, babygyms, speenkoorden, bijtringen, boxspanners 

en maxicosihangers niet schoon onder de kraan, maar met een babydoekje of 

detoldoekje. De clip van het speenkoord is niet bestand tegen (veel) gebruik 

van water. Het speenkoord kan hierdoor zijn stevigheid verliezen of eerder 

kapot gaan.  

• Geef deze veiligheidsvoorschriften door aan vrienden, kennissen, familie en 

aan adressen waar jij je kind achterlaat zoals een kinderopvang, peuterschool 

of gastoudergezin. 

 

We adviseren om je kindje niet alleen te laten met de producten van Teddy and 

Tiger, maar altijd onder toezicht van een ouder of verzorger. Het zijn handgemaakte 

producten, gemaakt van kleine kralen die verstikking kunnen veroorzaken. Uiteraard 

worden de producten uitvoerig getest voor verzending. Teddy and Tiger is niet 

aansprakelijk voor eventuele ongelukken die ontstaan bij het gebruik van onze 

producten. Controleer daarom het product voor en na gebruik op loszittende delen, 

slijtage en barsten (in het hout). 

 

Teddy and Tiger kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 

ongelukken met betrekking tot onze producten. Als ouder/verzorger bent u zelf 

verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind. Gebruik is geheel op eigen 

risico. 

Het zijn handgemaakte producten die gemaakt worden van kleine kralen die 

verstikking kunnen veroorzaking. Laat uw kind nooit alleen met onze producten. 

 

De verantwoordelijkheid voor het in acht nemen en nastreven van de 

veiligheidsvoorschriften ligt bij de eindgebruiker(s). Bij het akkoord gaan met 

de algemene voorwaarden wordt er bevestigd dat er kennis genomen is van 

deze voorschriften. Deze worden ook bijgevoegd bij elk product, zodat ook als 

u het cadeau geeft de ouders op de hoogte zijn van de 

veiligheidsvoorschriften.  

 


