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BELANGRIJKE MEDEDELING - vrijwillige terugroepactie ZEFAL-bidons 
voor kinderen 

 

 

ZEFAL SA ('ZEFAL') heeft vastgesteld dat bepaalde ZEFAL-bidons voor kinderen niet altijd voldoen 
aan de hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen van ZEFAL. Tests hebben aangetoond dat in zeldzame 
gevallen de indruk-/uittrek tuit te gemakkelijk kan losraken. 
 

Als de indruk-/uittrek tuit tijdens het drinken los zou raken, kan dit verstikkingsgevaar opleveren. Tot op 
heden is ZEFAL echter niet op de hoogte van incidenten of van losgeraakte drinktuiten. Aangezien de 
betreffende bidons specifiek voor kinderen zijn bedoeld, heeft ZEFAL echter voor alle zekerheid 
besloten de betreffende bidons vrijwillig terug te roepen. 

De betreffende bidons zijn tussen januari 2017 en januari 2022 verkocht in een aantal verschillende 
prints en kleuren. Alle betreffende modellen zijn voorzien van de merknaam 'ZEFAL' op de onderkant 
van de bidon en zijn duidelijk herkenbaar als kinderbidon, met een hoogte van slechts 158 mm en een 
vulcapaciteit van 350 ml. 

 

Voorbeelden van de ZEFAL-bidons (andere prints en kleuren zijn mogelijk) 

 

Foto van de onderkant van de bidon (andere kleuren zijn mogelijk): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de twee cijfers in de buurt van de pijl 17, 18, 19, 20 of 
21 zijn, dan valt deze bidon onder de terugroepactie. 
Bijvoorbeeld: 
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Als u in het bezit bent van deze bidon, dan raden wij u aan deze niet meer te gebruiken en contact op 
te nemen met ZEFAL om een volledige terugbetaling te regelen. 
Stuur alleen de dop van uw bidon in een verzegelde enveloppe, samen met uw naam, adres, 
telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens, naar: 

 ZEFAL SA 
 ZI LES CAILLOUX 
 1, ROUTE D'OUVROUER 
 45150 JARGEAU 
 Frankrijk 

 

Na ontvangst betalen wij u zo snel mogelijk de adviesprijs van €5. 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor deze terugroepactie. Daarna verwijderen 
wij uw gegevens zo snel als wettelijk mogelijk is. 

Als u niet zeker weet of uw bidon onder de terugroepactie valt, kunt u ZEFAL een foto van de bidon 
sturen. Daarna ontvangt u van ZEFAL een bevestiging of dat inderdaad zo is. 

 

Ga voor vragen, nadere informatie en retourinstructies naar de ZEFAL-website op 
www.zefal.com/en/cms/67/LittleZ_Recall 

 

 

 

Uw ZEFAL dealer 

http://www.zefal.com/en/cms/67/LittleZ_Recall

