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-Behoud van de Zeemeermin staart en monovin
*Spoel de staart en/of monovin zsm af met koud water na gebruik in chloorwater of zout water.Hierdoor blijft de
kleur en stof mooier
*Sommige stoffen of materialen kunnen kleur afgeven in het water bij het spoelen,Dit is normaal
*Alleen met de hand wassen in koud water,niet in de wasmachine. Gebruik alleen milde zeep (geen woolite)en goed
uitspoelen
*Om overtollig water uit te spoelen gebruik een schone,lichtgekleurde handdoek en rol het op met de staart
*Gebruik geen droger,hang de staart op
-Gebruik van de Zeemeermin staart en monovin
*Altijd onder toezicht gebruiken!En minimaal diploma B
*Trek eerst de staart aan,dan de monovin.Trek de stof voorzichtig om de monovin,en buig de monovin een beetje
zodat hij er makkelijker in past.Zorg dat de stof niet te ver uitrekt aan de voorkant want dan schuren de naden.Mocht
het te strak zijn doe dan de staart iets naar beneden zodat je meer stof aan de voorkant hebt.
*Pas op met het schuren van de staart langs de bodem en zijkanten van het zwembad,daar door slijten de naden en
stof sneller en ontstaan er scheuren en gaatjes.
*Pas op met zitten op de rand of vloer van het zwembad,door het schuren kan de stof gaan pillen en slijt sneller.
*Niet van een glijbaan gaan met de staart.
*Niet gebruiken in een Jacuzzi of hot tub.De staarten zijn niet bestendig voor hitte.
*Niet in de wasmachine of droger
*Niet bleken of strijken
*Pas op met zonnebrand en sun tan crèmes of sprays.
-Garantie
*Gelieve na ontvangst de artikelen zsm controleren op eventuele gebreken en graag binnen 7 dagen na ontvangst
melden voor volledige garantie.Omruilen of geld retour is mogelijk**
Het product mag ook retour binnen de 14 dagen wettelijke bedenktijd mocht het niet naar wens zijn**
*Omruilen voor een andere maat of kleur is mogelijk**
**Geldt alleen voor (ongebruikte,niet kapotte) artikelen met label (tenzij anders geleverd)En met verpakking
*Verzendkosten worden niet vergoed
*Na Gebruik van de staart en/of monovin in het zwembad vervalt de garantie
*Mermaids Place houd zich niet verantwoordelijk voor ongelukken of letsel
Ook bij normaal gebruik zal na enige tijd de kleur minder mooi zijn en kunnen naden slijten en ontstaan er
(kleine)gaatjes in de stof voornamelijk bij de uiteinden van de staart en vin op plekken die vaak langs de randen of
bodem van het zwembad schuren
Voor vragen,opmerkingen en garantie kunt u contact opnemen met
Mermaids Place
Koraalrif 1 Lelystad
mermaidsplace@hotmail.com
KVK 72308575 BTW ID NL002145883B20

0637479116 Whatsapp

1 of 1

