EVALUATIE MAXI-COSI FAMILYFIX
TERUGHAALACTIE
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> Maxi-Cosi Afgelopen maart heeft Maxi-Cosi preventief een terughaalactie
gedaan voor de Maxi-Cosi FamilyFix.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Terughaalactie Maxi-Cosi FamilyFix base.
Maxi-Cosi roept vrijwillig alle bezitters van een Maxi-Cosi FamilyFix base
op deze te laten controleren in de winkel. Het betreft alle FamilyFix
bases die zijn geproduceerd voor 3 maart 2010.
Wat is het probleem?
De terughaalactie betreft een potentieel probleem in het mechanische
gedeelte van de IsoFix verbindingen in de base. Dit heeft als gevolg dat de
FamilyFix het kind niet de gewenste mate van bescherming biedt bij een
ongeluk. Het probleem, dat tijdens een standaard kwaliteitscontrole werd
geconstateerd, komt slechts voor bij een minimale fractie van de productie.
Er zijn geen klachten ontvangen of berichten van incidenten gerapporteerd.
Heeft u een FamilyFix?
De eerste prioriteit van Maxi-Cosi is het maken van producten die de
veiligheid van kinderen garanderen. Maxi-Cosi adviseert ouders die
een FamilyFix in hun bezit hebben, deze niet te gebruiken totdat de
base is nagekeken door de dichtstbijzijnde babyspeciaalzaak. Het is
niet nodig hiervoor een aankoopbewijs te overleggen.

Informatie
Voor meer informatie kunnen ouders contact opnemen met de FamilyFix
Helpdesk, bel gratis 0800-0200746 (bereikbaar dagelijks van 9.00 tot
17.00 uur). Meer informatie is ook te vinden op www.maxi-cosi.nl.
Alleen voor FamilyFix
Deze oproep heeft alleen betrekking op de FamilyFix base, te herkennen
aan de productnaam aan de zijkant van het product. Het geldt niet
voor de EasyFix, EasyBase (2) of enig ander product van het merk
Maxi-Cosi. In afwachting van de inspectie van de FamilyFix kunnen
ouders de Maxi-Cosi Pebble of CabrioFix autozitjes gewoon met de
autogordel blijven gebruiken. Wij bieden u onze excuses aan voor het
ongemak van deze terughaalactie. Wij nemen het vertrouwen dat u in
onze producten heeft zeer serieus en blijven volkomen toegewijd aan
het leveren van producten, waaraan de hoogste kwaliteitsnormen
zijn verbonden.
Maxi-Cosi
Herkenbaar aan
zijkant: FAMILYFIX

atuurlijk willen wij graag weten
hoeveel gebruikers hun product
hebben laten controleren. Daarnaast
willen we graag weten hoe de gebruiker
deze terughaalactie heeft ervaren en of
hun mening ten opzichte van Maxi-Cosi
is veranderd.

terughaalactie via onze advertentie in
diverse kranten. Ook via online kanalen
zoals internet, de Maxi-Cosi website en
een persoonlijke mail van Maxi-Cosi
hebben we veel consumenten weten te
bereiken. Sommigen zijn rechtstreeks via
de winkelier op de hoogte gebracht.

Om aan deze informatie te komen, hebben
de gebruikers een enquête ontvangen met
enkele vragen over deze terughaalactie.
Uit de antwoorden kunnen we een aantal
belangrijke conclusies trekken. Zo hebben
de meeste gebruikers gehoord van de

Ondanks dat een terughaalactie niet ﬁjn
is, hebben de meeste gebruikers de actie
toch als zeer positief ervaren. Hierbij werd
vooral het preventief terughalen van de
FamilyFix door Maxi-Cosi erg prettig
gevonden en daarbij geven ze aan dat

N

de afhandeling goed gedaan is. De rol
van de winkeliers is door veel Maxi-Cosi
FamilyFix gebruikers als positief ervaren.
Over het algemeen hebben meer gebruikers
een positiever beeld gekregen van Maxi-Cosi
dan dat het beeld is verslechterd. Dit komt
vooral door de manier waarop, volgens
hen, Maxi-Cosi met de terughaalactie om
is gegaan. Hier hebben alle winkeliers een
belangrijke rol in gespeeld. Waarvoor wij
jullie hartelijk willen bedanken. <
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DE AUTOTYPELIJST,
VOOR EEN PASSEND
ADVIES
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> Maxi-Cosi IsoFix is een internationaal gestandaardiseerd systeem in auto’s voor de bevestiging
van kinderzitjes. In alle nieuwe auto’s bevindt zich tegenwoordig zo’n IsoFix-systeem. Zowel voor
baby’s als voor peuters tot de leeftijd van ca. 3,5 jaar heeft Maxi-Cosi een autozitje ontwikkeld die
hierop bevestigd kan worden. Belangrijk om te weten is dat niet alle Isoﬁx-autozitjes zomaar in alle
auto’s met een Isoﬁx-systeem passen.

m een kind veilig te kunnen vervoeren
moet een autozitje goed passen
in de auto. Dit is zeer complex omdat
er zoveel verschillende auto’s zijn.
Een sportauto bijvoorbeeld heeft vaak
stoelen die wat holler zijn, waardoor het
autozitje als het ware kan gaan zweven.
Ook een auto met opbergvakken op
de vloer vraagt om een aparte aanpak.
Er bestaat namelijk de kans dat de
steunpoot van het Maxi-Cosi product bij
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een aanrijding door de bovenkant van
het opbergvak zakt.

Hebben we een match, dan voegen we
deze toe aan de autotypelijst.

Voor Maxi-Cosi staat veiligheid voorop
Daarom zijn wij constant bezig met het
aanvullen en actualiseren van de autotypelijst. Wij doen dit door het uitvoeren van
pastesten op nieuwe automodellen, waarbij
we zorgvuldig bekijken of onze Isoﬁxproducten aansluiten op de Isoﬁx-ankers
aanwezig in een bepaald type auto.

Wanneer het niet duidelijk is welke
autozitjes je de consument kunt adviseren,
raadpleeg dan de autotypelijst op de website
van Maxi-Cosi. Op die manier zijn klanten
verzekerd van een passend en dus veilig
product! <

Verder o.a. in deze uitgave: De nieuwe Quinny Buzz 2011 • Medewerker aan het woord • Quinnycasters •
Service tot aan de voordeur • Quinny Bags • Maxi-Cosi domineert • De nieuwe Quinny Zapp Xtra •
Bn’ers aan de wandel • Sil’s tips • Accessorize it • Pink & Blue Trade Fair • Opvallend onderweg •
Status recall FamilyFix • Maxi-Cosi in het nieuws.

DE NIEUWE QUINNY BUZZ 2011

DIT IS DOREL
MEDEWERKER AAN HET WOORD

> Quinny De nieuwe en verbeterde Quinny Buzz 2011 is klaar!
Graag vertellen wij over de verschillen tussen de oude en de nieuwe Buzz.
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Alleen maar voordelen!
• Eén zitting;
Ruim als de XL-zitting en net zo
comfortabel en zacht als de
kleinere zitting. Het beste van
twee werelden.
• Beter verstelbaar veiligheidsharnas;
Het veiligheidsharnas kan, door
een extra stand, beter aangepast
worden aan de lengte van het
kind.

Weinig retouren
Een opvallende prestatie is dat de
technische verbeteringen van de
nieuwe Quinny Buzz hebben geleid tot
een aanzienlijk lager aantal retouren.
Dit aantal is gezakt van 8 naar slechts
1,5 procent! De feedback die wij
hebben ontvangen van retailers is zeer
positief en motiverend.

• Bye Bye Buzz Box;
De Buzz Box is vervangen door
een accessoire, namelijk de
bestaande boodschappenmand.
Deze wordt vanaf heden inclusief
geleverd.
Lagere prijs
We zijn heel blij dat we kunnen
vertellen dat de nieuwe Quinny Buzz
2011 een lagere prijs heeft dan zijn
voorganger.

Hoe herken je een nieuwe
Buzz 2011?
De nieuwe Quinny Buzz 2011 is
duidelijk herkenbaar aan het kaartje
‘Nieuw’ aan de veiligheidsbeugel. <

Mariëlle Velthoven, Online Marketeer

Mariëlle Velthoven is ruim 1,5 jaar in
dienst bij Dorel als Online Marketeer.
Daarvoor heeft ze 8 jaar bij Wegener
NieuwsMedia gewerkt als projectmanager Marketing. Als Online
Marketeer is Marielle verantwoordelijk
voor alle online activiteiten van
Maxi-Cosi, Bébé Confort, Quinny en
Safety 1st in Europa. Denk bijvoorbeeld
aan de websites van de merken, e-mail
marketing en online campagnes voor
productintroducties. Samen met haar
team, gedeeltelijk gevestigd in Cholet
(Frankrijk), gedeeltelijk in Helmond,
ondersteunt ze de lokale marketing
teams met tools en kennis om de
Dorel doelgroepen online te bereiken.

Naam: Mariëlle Velthoven
Leeftijd: 32 jaar
Functie: Online marketeer

QUINNY STAPT IN DE WERELD VAN SOCIAL MEDIA
> Quinny doet in september een oproep aan alle moeders en vaders die actief zijn met social
media zoals met bloggen, Twitter, Facebook, MySpace of Youtube. Zij maken kans om voor
zes maanden één van de 25 ofﬁciële QuinnyCasters van Nederland en Vlaanderen te worden.

D

eze ouders mogen gratis de nieuwe Quinny Zapp Xtra
uitproberen en na aﬂoop houden. Quinny vraagt de
QuinnyCasters hun mening en ervaringen over deze nieuwe
buggy te delen met familie, vrienden en ouders overal ter wereld.
Vaders en moeders maken zo kans op een gratis Quinny-product
en combineren dit met iets dat ze toch al graag doen, namelijk:
sociaal netwerken. Voor Quinny is dit een mooie kans om veel
online publiciteit te generen voor dit nieuwe product. <
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Grootste blunder (in je werk)?
Kleine blunders, met name iets roepen
maar het niet bedoelen zoals het er uit
komt, ongeveer wekelijks. Echt grote
blunders heb ik nog niet veel gehad, al heb
ik het wel eens warm gekregen toen ik na
een video conference call de deelnemers
evalueerde en de camera nog aan bleek
te staan.
Grappige anekdote uit de begintijd
van Maxi-Cosi?
Ik kan niet één anekdote noemen. Gelukkig werk ik elke dag met leuke, talentvolle
mensen en wordt er binnen Dorel erg veel
gelachen.
Wat zou je doen als je dit werk
niet deed?
De wereld rondreizen, leven met de dag en
mijn geld verdienen met fotograﬁe.
Wiens baan zou jij absoluut niet
willen?
Woordvoerder van een bank.
Naast wie zou je in het vliegtuig
willen zitten en waarheen?
Naast Larry Page, oprichter van Google,
naar Chili.
Wat irriteert je het meest in je werk?
Besluiteloosheid.

In dienst sinds: 1 maart 2009
Man/vriend/kind(eren):
Vriend en zoontje Mink van 7 maanden
Wat was je eerste (bij)baantje?
Dagverse pizza’s van Albert Heijn
beleggen in een fabriek
Wat is het allerleukste dat je de
afgelopen 5 jaar hebt meegemaakt?
Gelukkig maak ik zo veel leuke dingen
mee, dat ik het allerleukste niet zou kunnen
benoemen, maar goed, hoe cliché, dan ga
ik voor de geboorte van Mink.

Lievelingsrestaurant?
De Bloemenhof, Sint Anthonis. Heerlijk eten
alsof je bij vrienden in de huiskamer zit.
Lievelingswinkel?
HEMA, WE en IKEA.

Welk tv programma mis je nooit?
Ik blijf voor geen enkel TV programma
thuis, maar Grey’s Anatomy of America’s
Next Topmodel na een dag werken, dat is
wel ontspannend.
Welke ﬁlm zag je het laatst in de bios?
Ik kies meestal voor kleinere producties
in ﬁlmhuizen, maar de laatste ﬁlm in de
bioscoop was “Up in the air” met George
Clooney.
Welk boek heb je laatst gelezen en
welk boek moet iedereen lezen?
“Meer meer minder” van Freek Staps,
over hoe Amerikanen omgaan met de
economische crisis; “Mail & Zonneschijn”
van Natascha Slijpen, een boek dat ik zelf
heb uitgegeven en waar ik met hart en ziel
aan gewerkt heb.
Welke website bezoek je vaak?
www.nu.nl, www.springwise.com
(voor inspirerende business ideeën).
Wat denk je dat je collega’s van
je vinden?
Harde werker die vooruit wil, iemand die
doet wat ze belooft en waar je op z’n tijd
ﬂink mee kunt lachen.
En nu iets verrassends over jezelf?
Ik heb een enorme hekel aan de voeten
van anderen.
Welke vraag zou je aan wie willen
stellen?
Aan mijn overleden oma: “Houd je het wel
en wee in de familie nog een beetje bij?”

Welke auto rij je?
Nissan Almera. Ik heb niets met auto’s, wil
gewoon graag snel van A naar B.
Welke muziek zit er bij je in de auto?
Snow patrol, Anouk, Coldplay.
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SNELLE SERVICE, TOT AAN DE VOORDEUR!
> Dorel De Dorel Service Afdeling kan sinds 1 mei bestelde onderdelen ook direct bij consumenten
thuis aﬂeveren. Met deze extra service willen we de winkeliers wat werk uit handen nemen. Bovendien
is deze directe toezending zeer klantvriendelijk.
Levering direct naar de klant
Onze vervoerder bezorgt het pakket
bij de consument thuis en bespaart de
consument daarmee een rit naar de
winkel. Voor deze extra service berekenen
wij € 3,95 per bestelling, ongeacht de
garantietermijn. In ruil daarvoor leveren
wij onze onderdelen twee keer per week.
De kosten voor de directe levering bij
consumenten worden aan jullie doorberekend. Wij geven het advies om
consumenten vooraf de keuze te laten
maken en het bedrag vooraf in rekening
te brengen.
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Hoe werkt het?
Plaats de onderdelenbestelling bij Dorel Service
.01 Geef aan of je gebruik wilt maken van de directe leveringsoptie.
.02 Bereken de kosten door aan de consument.
.03 Uiteraard kun je er ook voor kiezen dit bedrag als extra service naar de klant te
zien en niet door te berekenen.
.04 Onderdelen worden geleverd op het door jullie opgegeven adres.
.05 Onze vervoerder levert doorgaans tijdens kantooruren. Wanneer er niemand
thuis is, wordt er een bericht in de brievenbus achtergelaten met daarop instructies
voor hernieuwde levering.
.06 De verzendkosten van € 3,95 (incl. btw) worden automatisch op de Dorel
facturen toegevoegd.

Snellere levering
De directe leveringen worden twee keer per week door ons magazijn uitgeleverd. Bestellingen worden op maandag- en donderdagmiddag
verzendklaar gemaakt. Alle orders tot 12 uur kunnen nog op dezelfde dag door ons worden verwerkt. Direct laten leveren is daarmee
niet alleen handig en maar ook nog eens snel! Meer informatie? Bel 0492-578 066 of mail nl-dorelservice@dorel.eu

DE VERZORGINGSTAS ALS MODEACCESSOIRE
QUINNY ZAPP XTRA:

VERSTELBAAR IN TWEE RICHTINGEN

> Quinny Een verzorgingstas alleen maar functioneel? Niet meer met de nieuwe Quinny
Bags! Een lijn van hippe, maar ook multifunctionele verzorgingstassen waar elke vrouw
mee gezien wil worden. Met of zonder baby.
e functionaliteit van de tassen
bewijst zich door de handige
vakindeling en speciale opbergruimte
voor luiers, speentje, ﬂesje en verschoondoekjes. Daarnaast is er nog voldoende

D

ruimte voor persoonlijke spullen.
Een comfortabel babyverzorgingsmatje
in een vrolijk design behoort tot de
standaard uitrusting. Ook is de tas
voorzien van een verstelbare en

afneembare schouderband. De Quinny
Bags zijn verkrijgbaar in drie hippe
modellen, waarvan één model in twee
kleuren beschikbaar is. De Quinny Bags
zijn verkrijgbaar vanaf dit najaar. <

> Quinny Wanneer je als ouder
d vroeg op pad
d wilil voor een d
dagje
j shoppen
h
of samen met vrienden
wil genieten van een ontspannen etentje, dan kies je voor de nieuwe comfortabele Quinny Zapp Xtra.
Deze buggy geeft ouders alle vrijheid om samen met hun kind optimaal van de dag te genieten.
a de Quinny Zapp, introduceert Quinny
nu de Quinny Zapp Xtra. De Quinny
Zapp Xtra heeft een nieuwe zitting die in
twee richtingen te plaatsen is. Hierdoor
kunnen ouder en kind naar elkaar kijken of
kinderen die al wat ouder zijn kunnen de
wijde wereld inkijken. Daarnaast kan de
nieuwe zitting in verschillende ligstanden
geplaatst worden. Dankzij deze slaapstand

N
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kan het kind op elk gewenst moment een
dutje doen. De extra ruime zonnekap geeft
in elke positie bescherming tegen de zon.
In combinatie met een Maxi-Cosi babyautozitje is de compacte, lichte Quinny
Zapp Xtra vanaf de eerste dag de ideale
manier om samen de stad te verkennen.
De Quinny Zapp Xtra wordt geleverd

inclusief boodschappenmand, regenhoes
en adapterset voor een Maxi-Cosi babyautozitje. De zitting is ook als losse
accessoire te koop. Ouders die al in het
bezit zijn van een Quinny Zapp kunnen
deze zo voorzien van hetzelfde gemak als
de Quinny Zapp Xtra. De nieuwe Quinny
Zapp Xtra is leverbaar vanaf Kind & Jugend
beurs in Keulen. <

Light Sand

Shadow Grey

Round Black

Square Black
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GESPOT >> BN’ERS AAN DE WANDEL

SIL’S
TIPS

> Dorel Ook bekend Nederland kiest voor Maxi-Cosi en Quinny. Trots lopen zij rond met hun
baby en genieten van hun kinderwagen. Hieronder een overzicht van bekende Nederlanders
die al tevreden gebruik maken van onze producten:

Silvia van Vlerk

en

> Dorel Als ervaren Dorel-producttrainster voor
de Nederlandse markt doet Silvia van Vlerken
niets anders dan op afspraak producten
demonstreren en voorlichting geven. Goed
geïnformeerd winkelpersoneel is uiteraard van
essentieel belang om klanten op deskundige
wijze te kunnen adviseren.

>

Wendy van Dijk en Erland Galjaard
vervoeren hun dochtertje Lizzy in de
Maxi-Cosi Pebble gecombineerd met
de FamilyFix en de Quinny Zapp White.

>

Xander de Buisonjé, hier op de foto
met producttrainster Silvia van Vlerken,
vervoert zoontje Dex in de Maxi-Cosi
Pebble in combinatie met de FamilyFix
en de Maxi-Cosi Mura.

>

Edsilia Rombley en Tjeerd Oosterhuis,
13 augustus bevallen van dochterje
Imaani, lopen trots achter de Quinny
Buzz by Henrik Vibskov.

E

n dus komt ‘Sil’ langs om het winkelpersoneel volledig op
de hoogte te brengen over de ins en outs van nieuwe en
bestaande producten van Dorel. Als geen ander beschikt zij
over tips en wetenswaardigheden, die handig zijn voor het
verkopend personeel, maar ook voor de ouders die de
producten gebruiken. Dus lees en vertel vooral verder!

TIPS VOOR KINDERWAGENS
> Maxi-Cosi Mura
Invouwen met zitting is mogelijk
Je hoeft de zitting van de Maxi-Cosi Mura
er niet af te halen om de wandelwagen
te kunnen inklappen. Het gaat als volgt:
je plaatst de zitting in de rijrichting, vouwt
de zonnekap in en zet het zitje naar voren.

>
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Dinand en Lucy Woesthoff zijn erg blij
met de Maxi-Cosi Pebble, de Maxi-Cosi
FamilyFix en Quinny Zapp.

>

Boris Becker en zijn Nederlandse vrouw
Charley Kersenbert met hun zoontje
Amadeus in de Maxi-Cosi CabrioFix.

>

Katja Schuurman en Thijs Römer
vervoeren hun dochtertje Sammie in de
hippe Quinny Buzz by Henrik Vibskov.

> Maxi-Cosi Mila
Zitting blijft op z’n plaats bij
gebruik met baby-autozitje
Voor het bevestigen van de Maxi-Cosi
CabrioFix of Pebble hoef je de bekleding
van de Maxi-Cosi Mila er niet af te halen.
Zet de buggy in volledige ligstand, verwijder
de zonnekap en plaats de adapters.
Het babyautozitje klik je er dan zo op.

TIPS VOOR AUTOZITJES
> Maxi-Cosi FamilyFix
FamilyFix is verstelbaar!
De Maxi-Cosi FamilyFix biedt een extra stand
voor het Maxi-Cosi Pebble autozitje. Hiermee
zet je de Maxi-Cosi Pebble iets meer rechtop,
waarmee extra ruimte wordt gecreëerd voor de
beentjes van de baby. Een bijkomend voordeel
is dat de baby op deze manier langer dan
12 maanden achterwaarts kan reizen.
> Maxi-Cosi FamilyFix
Loskoppelen gaat nog simpeler
Een trucje om de Maxi-Cosi FamilyFix snel en simpel uit de Isoﬁx
connectoren in de auto te halen: houd met de ene hand de Maxi-Cosi
FamilyFix omhoog, schuif de afsteunpoot in en haal dan de base
los van de connectoren. Op deze manier gaat het gemakkelijker
omdat er geen druk meer op de base staat.
> Maxi-Cosi Rodi AirProtect
Beter getest dan de meeste groep 2/3
autozitjes met Isoﬁx Opvallend resultaat:
in de laatste test van de ANWB/Consumentenbond scoorde de nieuwe (niet-Isoﬁx) Maxi-Cosi
Rodi AirProtect® beter dan sommige Isoﬁx
autozitjes in dezelfde leeftijdscategorie. Vooral
de bescherming van hoofd en nek zijn verbeterd
door de nieuwe AirProtect® technologie. <
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ANWB EN CONSUMENTENBOND:
MAXI-COSI DOMINEERT! VEILIGSTE
IN ELKE LEEFTIJDSGROEP
> Maxi-Cosi In de meest recente test van kinderautozitjes (mei 2010) vragen
de ANWB en de Consumentenbond wederom aandacht voor de veiligheid van
kinderen, de meest kwetsbare groep in het verkeer. Zij dringen er bij ouders op
aan om kinderen in de auto altijd in een ‘goed’ getest kinderzitje te vervoeren.

67,505.:;01+,5!

PINK & BLUE
KIDS TRADE FAIR
> Dorel is dit jaar weer aanwezig op dé Nederlandse vakbeurs voor de babyen kindersector: de Pink & Blue Kids Trade Fair. Wij presenteren hier al onze
nieuwste producten en collectie. Deze vakbeurs wordt gehouden in de
Brabanthallen in Den Bosch. Je kunt ons vinden op standnummer BA9.
Hopelijk zien we elkaar daar.
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ACCESSORIZE IT >>

ok bij lage snelheden met een auto zijn
de krachten die tijdens een aanrijding
op een kind worden uitgeoefend enorm.
Een van de conclusies is dat alle Maxi-Cosi
autozitjes voor alle leeftijden (vanaf
geboorte tot wettelijke eis van 1.35m)
zonder uitzondering ‘goed’ uit de test
komen. Daarbij komt dat Maxi-Cosi volgens
de consumentengids ‘top of mind’ is:
“De meeste ouders met een eerste kindje
op komst, gaan geen autozitje kopen, maar
een Maxi-Cosi”.

Extra zijdelingse bescherming
is noodzaak
Maxi-Cosi heeft al 25 jaar ervaring als
het gaat om zijdelingse bescherming.
De kwaliteit van kinderzitjes is volgens de
ANWB en de Consumentenbond in de
afgelopen tien jaar sterk verbeterd.
Maxi-Cosi heeft in haar autozitjes innovatieve verbeteringen doorgevoerd vooral op
het gebied van zijdelingse bescherming en
gebruiksgemak. Maxi-Cosi autozitjes scoren
op beide onderdelen dan ook ‘zeer goed’.

Maxi-Cosi altijd goed
Het testoverzicht laat zien dat alle Maxi-Cosi
autozitjes goed tot zeer goed uit de test
komen. Of je als ouder voor een bestaand
model kiest zoals de CabrioFix, Tobi of Rodi,
of gaat voor de allernieuwste Pebble of Pearl
met een FamilyFix basis: met Maxi-Cosi kies
je altijd voor het meest veilige en gebruiksvriendelijke autozitje voor je kind.

Extra zijdelingse bescherming is noodzakelijk
omdat tegenwoordig maar liefst een kwart
van alle aanrijdingen vanaf de zijkant
gebeurt. Voor oudere kinderen is in de
Maxi-Cosi Rodi een nieuwe, door de
fabrikant Dorel ontwikkelde technologie,
in de hoofdsteun ingebouwd: AirProtect.
Dit speciale kussen vangt de krachten bij een
(zijdelingse) botsing nog effectiever op,
waardoor verwondingen aan het kwetsbare
hoofd tot maar liefst 20% kunnen worden
teruggedrongen.

O
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Onveilig door verkeerd gebruik
Belangrijk is ook dat een autozitje eenvoudig
kan worden geïnstalleerd en gebruikt.
Als een autozitje verkeerd is geïnstalleerd
vanwege onduidelijke instructies of een
ingewikkeld ontwerp, biedt het niet de
benodigde bescherming, waardoor het
leven van het kind in gevaar kan komen.
De uitermate gebruiksvriendelijke FamilyFix
basis met Pebble baby-autozitje komt als
beste uit de test. De LED-lampjes geven
duidelijk aan of alles goed is geïnstalleerd.
Bovendien past na de babytijd het peuterzitje
Pearl (9 tot 18 kg, ca. 9 maanden tot
3,5 jaar) op dezelfde FamilyFix basis.
Hierdoor kan nog veel langer van het
gebruiksgemak en 4 sterren-Isoﬁx*
veiligheid geproﬁteerd worden. Ook de
met autogordels bevestigde Pebble scoort
goed in de test. <
* Isoﬁx is een internationaal systeem waarmee
kinderautozitjes op de veiligste, eenvoudigste en snelste
manier kunnen worden geïnstalleerd zonder de
autogordel.

Plezier tijdens het rijden
Het speelgoed en de geluiden
op de Maxi-Cosi speeltafel
zorgen voor veel plezier
onderweg. De Maxi-Cosi
speeltafel past op ieder groep 1
autozitje en is gemakkelijk
te bevestigen met klittenband.

Altijd een vriendje in de buurt
De Travel Buddies van Maxi-Cosi
zijn vrolijke knuffels die door
hun vorm aan elke kinderwagen
en aan ieder baby-autozitje
gehangen kunnen worden.
Natuurlijk zijn het ook heerlijke
knuffels om mee te slapen of
te spelen.

Alles bij de hand
Met de Pocket van Maxi-Cosi
heeft je kind altijd alles binnen
handbereik. De pocket is heel
eenvoudig op ieder Maxi-Cosi
autozitje (Gr. 1 & 2/3) te
bevestigen. Zo heeft je kind
altijd zijn drinkbeker, knuffel
of speelgoed bij de hand.

Onder moeders parasol
Om kinderen te beschermen
tegen direct zonlicht zijn er
de parasols van Maxi-Cosi en
Quinny. Deze zijn verkrijgbaar
in verschillende kleuren,
passend bij de collectie.
De parasols zijn voorzien van
40+ UV protection.

MAXI-COSI: OM TE STELEN?
Gespot in het nieuws: een 35-jarige man
met onbekende woon- of verblijfplaats en
een 30-jarige vrouw uit Dordrecht zijn op
18 en 24 augustus aangehouden.

Ze zouden op 22 juli in een winkel in de
binnenstad van Dordrecht een Maxi-Cosi
baby-autozitje hebben gestolen door hun
eigen gebruikte Maxi-Cosi baby-autozitje

stiekem te verwisselen voor een nieuwe
uit de winkel. Ze lieten echter sporen
achter, waardoor de politie achter de
identiteit van het tweetal kon komen. <
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MAXI-COSI IN HET NIEUWS

OPVALLEND ONDERWEG >>

> Maxi-Cosi “Steeds meer ziekenhuizen laten kersverse ouders hun baby pas meenemen
naar huis als zij een Maxi-Cosi baby-autozitje of gelijkwaardig kinderzitje bij zich hebben”,
zo begon het artikel in het Algemeen Dagblad van eind juli. Hierin werd toegelicht dat onder
meer het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam een ‘dwingend advies’ hanteert en
desnoods ouders wegstuurt om alsnog voor een veilig baby-autozitje te zorgen.

Dat we trots zijn op onze nieuwe producten laten we graag zien.
Daarom rijden er sinds kort twee opleggers rond met een prachtige

nieuwe opdruk. Eén voorzien van de Quinny Senzz. De andere
met de Maxi-Cosi Pebble en Pearl in combinatie met de FamilyFix.
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it beleid komt voort uit de Wegenverkeerswet die
sinds 2006 het gebruik van autozitjes verplicht stelt.
Niet alle ziekenhuizen zijn zo streng, maar raden ouders wel
aan een degelijk autozitje te gebruiken of wijzen ouders op de
Wegenverkeerswet in voorlichtingsfolders of op -avonden.
De Nederlandse Organisatie van Verloskundigen vindt dat het
advies in dit artikel goed bedoeld is, maar dat het juridisch
geen hout snijdt.
Als reactie op het artikel in het AD gebruikte het RTL ontbijtnieuws het onderwerp in haar Hyves-stelling: “Vind jij dat
ziekenhuizen een dergelijke maatregel mogen opleggen?
Of moeten ouders zelf weten hoe de baby mee naar huis gaat?”
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De uitslag van deze poll was zeer positief. 2046 van de 2693
bezoekers (76%) vond het een goed initiatief, slechts 647 (26%)
vond het een slechte maatregel. De reacties op de Hyves-stelling
liepen uiteen van: “Je bent heel blij met je kindje en daar ben je
super zuinig op, dus veiligheid moet voorop staan.” tot “Ik vind
dat ziekenhuizen zich daar niet mee bezig moeten houden, dat
weten de ouders zelf wel.” en “Wat maakt het uit”.
Maxi-Cosi reageerde zelf ook op de Hyves- stelling. Zij hebben
ziekenhuizen gecomplimenteerd met het geven van voorlichting
aan ouders en verpleegkundigen. Met het geven van voorlichting aan ziekenhuizen draagt Maxi-Cosi bij aan het verhogen
van het bewustzijn van het belang van de veiligheid van de
kinderen in de auto. <
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