
 

Decathlon SA, naamloze vennootschap naar Frans recht met maatschappelijk kapitaal van 10.350.000 euro - 4 bd de Mons PB 299 - 59665 Villeneuve d'Ascq Cedex - 
Frankrijk - RCS Lille Métropole 306 138 900 

Uithangen tot 12/09/2018 

 
     
 
 
 

Als u de onderstaande regenjas heeft gekocht :  

REGENJAS T500 KINDEREN  

Modelcodes: 8364291, 8364292 
Artikelcodes:  

• 2075770 -  6 JAAR / ZWART 

• 2075771 -  8 JAAR / ZWART 

• 2075772 -  10 JAAR / ZWART 

• 2075773 -  12 JAAR / ZWART 

• 2075774 -  14 JAAR / ZWART 

• 2075775 -  6 JAAR / BLAUW 

• 2075776 -  8 JAAR / BLAUW 

• 2075777 -  10 JAAR / BLAUW 

• 2075778 -  12 JAAR / BLAUW 

• 2075779 -  14 JAAR / BLAUW 

 

 
tussen 24 januari 2016 en 1 maart 2018,  

dan is deze informatie voor u bedoeld. 

 

 

U hebt uw vertrouwen in ons gesteld met de aankoop van een REGENJAS T500 KINDEREN van het merk KIPSTA , 

waarvoor onze dank. 
In het kader van onze veiligheidstesten hebben de teams van het merk Kipsta vastgesteld dat het product niet veilig 

genoeg is. 

Het aantrekkoordje rond de nek betekent een mogelijk risico op wurging/ademhalingsproblemen. Door dit defect 

loopt het kind het risico dat het blijft hangen achter een element van het spel of van het speelterrein. 

Wij vragen u om het product niet meer te gebruiken tot de hieronder beschreven herstelling is uitgevoerd.  
 

Dit risico kan heel eenvoudig worden weggewerkt. Om deze herstelling volledig uit te voeren, vragen wij u om: 
 

1/ Onze website te bezoeken https://decathlon.nl/rainjackett500.html 
 

2/ U heeft vervolgens de keuze tussen: 

-zelf het koord uit de jas te verwijderen, met de methode die in een filmpje wordt uitgelegd; 

-naar een Decathlon-winkel te gaan om daar de jas te laten herstellen ; 

-het product terug te brengen en een terugbetaling te vragen; ga hiervoor naar uw Decathlon-winkel. 
 

3/ De bijbehorende vragenlijst in te vullen, zodat wij deze kwaliteitsprocedure nauwkeurig kunnen opvolgen. 
 

Voor vragen kunt u steeds terecht bij de klantendienst op het nummer 088-3322 888 (gratis oproep vanaf een vaste 

lijn), van maandag tot vrijdag van 9.00 u. tot 21.00 u, zaterdag van 9.00 u. tot 17.00 u. 
 

Kipsta bedankt u alvast voor uw begrip. Onze oprechte excuses voor het eventuele ongemak. 

KIPSTA Foot 

70 RUE DE L’UNION 

59200 TOURCOING 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING 

TERUGROEPACTIE  

We vragen u om de jas niet meer te gebruiken. 


