
Veiligheidsinstructie SUSKES 

 

Veiligheid voor onze kinderen staat voorop, Suskes besteed hier veel aandacht aan. We maken gebruik van veilige materialen en 

de handgemaakte artikelen worden zorgvuldig door ons gecontroleerd. We maken gebruik van onbehandelde (beuken)houten 

kralen en silicone kralen. De silicone kralen zijn, vrij van BPA, PVC en weekmakers, en dus veilig voor uw baby. 

Al onze artikelen dienen ALTIJD ONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE worden gebruikt, laat uw kind nooit alleen. De 

producten zijn onderhevig aan slijtage door wrijving en beweging van de onderdelen. Controleer daarom altijd voor gebruik op 

oneffenheden en of alle onderdelen nog goed vastzitten, dit kunt u doen door er even aan te trekken. Bij twijfel over de 

veiligheid, dient u de producten ten aller tijde te verwijderen. 

 

 

Het SPEENKOORD is een hulpmiddel om de speen te fixeren tegen verlies. Geef het speenkoord niet tijdens het slapen mee in 

bed of wieg. De richtlijnen voor een deugdelijk speenkoord staat omschreven in de NEN-norm 12586. Wij zorgen er uiteraard 

voor dat onze speenkoorden aan deze veiligheidseisen voldoen. 

 

Een RAMMELAAR is bedoeld om ermee te spelen. De rammelaar is van silicone kralen en beukenhouten kralen gemaakt. Zodra uw 

kindje tandjes heeft dan mag de houten rammelaar niet meer worden gebruikt. Een volledige silicone rammelaar kan veilig met 

tandjes worden gebruikt, deze kunt u eventueel ook in de koelkast leggen, om de pijn te verzachten bij doorkomende tandjes. 

 

Een WAGENSPANNER & WAGENHANGER zijn bedoeld om naar te kijken, het is geen speelgoed. De baby hoort hem niet aan te 

kunnen raken, het is ter decoratie. Door eraan te trekken, kunnen de clips/ringen losraken. 

De MAXICOSI-SPANNER is bedoeld voor enig vermaak tijdens de autorit. Wanneer u uw baby in de auto vervoerd moet u ten aller 

tijde zicht hebben op uw baby en de maxicosi-spanner. Dit kan door middel van een spiegel, of naast u op de passagiersstoel. 

 

Een BABYGYM is bedoeld om ermee te spelen. Het frame is van beukenhout gemaakt, splintervrij en met verf op waterbasis 

geverfd. Controleer de hangers van de babygym voor gebruik, ook deze zijn onderhevig aan slijtage door wrijving en beweging 

van de onderdelen. Controleer de babygym en de hangers elke keer voor gebruik op oneffenheden of defecten. 

MACRAME HANGERS, zijn handgeknoopt van puur katoen, verder is hier beukenhout in verwerkt. Voordat uw baby met de hangers 

gaat spelen, moet u ze controleren. Het is handgeknoopt, het kan losser gaan zitten. Wanneer de veer losser zit kunt u aan beide 

zijden van het touw trekken, om ze weer strak te krijgen. Te gebruiken tot een leeftijd van 1 jaar. 

 

Een BOXMOBIEL is puur voor decoratief gebruik en voor vermaak in de box of het ledikant. Zorg ervoor dat een boxmobiel altijd 

op een hoogte wordt gehangen, dat het buiten bereik van het kind is. Dit om te voorkomen dat de hangers kapotgaan en het 

kind hierin verstrikt kan raken. Verwijder de boxmobiel op tijd wanneer een kind erbij kan. 

Een BOXSPANNER is bedoeld om mee te spelen, uw baby kan er met de voetjes tegenaan trappelen. 

 

De TASHANGER is niet bedoeld om ermee te spelen maar puur ter decoratie voor aan een tas die naar school, opvang of sport 

meegaat. Men dient het uit zicht van kleine kinderen onder de 3 jaar te houden. 

 

Omdat de ARMBANDJES uit kleine onderdelen bestaat, zijn geschikt vanaf 3 jaar. In de armbandjes met houten kralen zit een 

back-up koordje, mocht er eentje knappen, dan valt het niet gelijk uit elkaar. 

 

HYGIENE  de producten kunt u met een licht vochtige doek reinigen.  

 

 

 

De verantwoordelijkheid voor het nastreven en het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften ligt bij de eindgebruiker(s). Bij 

het akkoord gaan met de algemene voorwaarden wordt er bevestigd dat er kennisgenomen is van deze voorschriften. Suskes kan 

niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele ongelukken die ontstaan door het gebruik van onze producten. 

Wanneer u het artikel cadeau	geeft, moet u de gebruikers	verwijzen naar deze veiligheidsvoorschriften, welke op www.suskes.nl 

te vinden zijn. 


