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Help-ID4Kids SOS-armbandje zijn speciaal voor kinderen tot ca. 8 jaar. Kies
je favoriete kleur bandje en de gewenste tekst, zoals naam,
telefoonnummer(s) + eventuele andere informatie (allergieen/ medicatie),
worden op het RVS- of siliconen plaatje gegraveerd.
Recensie
Volgens mij kent iedereen de dogtags oftewel de naamplaatjes waar je alle gegevens van je kind op
kunt zetten. Vooral bij jonge kinderen erg handig als je een dagje uit gaat.
Nu kwam ik pas deze SOS Armbandjes van Help-ID 4Kids tegen en was benieuwd of dit nou net zo
handig zou zijn als de naamplaatjes. Ter recensie kreeg ik voor mijn beide kinderen een SOS
Armbandje. En ik kan alvast verklappen dat de kids deze armbandjes veel mooier en cooler vinden
dan de ‘gewone’ naamplaatjes.
De site
Ik vind de site van Help-ID 4Kids er leuk, overzichtelijk en kleurrijk
uit zien. Het bestelproces wijst zichzelf. Je kunt kiezen uit bandjes
met RVS- of siliconen plaatje.
Erg leuk vind ik dat je de keuze hebt uit 10 verschillende kleuren
bandjes. Zo zit er voor iedereen wel een leuke kleur bij. Ik vind de
bandjes erg handig, maar voor de allerkleinste kinderen zou ik
toch voor een ketting kiezen. Dit omdat één van mijn kids al jong
erg vindingrijk was en ik vrijwel zeker wat dat diegene het
armbandje destijds los zou krijgen. Als de kinderen wat ouder zijn – en snappen waar zo’n armbandje
voor dient – dan kan zo’n armbandje wel weer heel erg goed. De kids snappen dan wat het doel van
het armbandje is en zullen het daarom waarschijnlijk niet los maken.
Kwaliteit
De kwaliteit is meer dan goed. Ideaal vind ik dat je met deze armbandjes ook kunt zwemmen en zelfs
in de wasmachine kan doen. De tekst wordt met de meest moderne CO2 lasergraveermachine
ingebrand. Hierdoor zal de tekst nooit verdwijnen. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan zit hier
volledige garantie op.
Levertijd
Als je op werkdagen vóór 13u besteld, zal de
bestelling nog dezelfde dag worden verzonden.
Ideaal als je de armbandjes snel in huis wil hebben!
Al met al zijn wij zeer tevreden over de website, de
kwaliteit van de armbandjes, het bestelproces én de
levertijd!
P.s: Op de foto’s hebben we de persoonlijke
gegevens weggehaald

