
 Bontproducten

Artikel 1-09
Bontkraag op truitje, zwart

Omschrijving bont:
voelt glad en zacht aan, vol, huid moeilijk te zien doordat de haren zeer dicht op elkaar staan, haren niet even lang, haren  
minder makkelijk heen en weer door dikke wollige ondervacht

Bont label/info : geen
Merk : xxx
Made in : eigenaar zegt Italië
Gekocht bij : xxx, Sittard, 21-02-2009, prijs: € 15,-
Branche/Dibevo : geen info beschikbaar via internet
Probleem : geen label en verkocht als nepbont, door eigenaar

Artikel 2-09
Bontkraag op rood Bomberjack, rood

Omschrijving bont:
voelt glad, zacht en vol, ondervacht wollig, haren vallen mooi snel terug bij vingerstrijken, huid is makkelijk te zien in banen  
rood gekleurd

Bontinfo : Rabbit Fur/Lapin Fur
Merk : xxx op label in jas en xxx op label in kraag en aangehecht
Made in : geen vermelding. Winkelier zegt Italië, maar dat het wel uit het Oosten zal komen
Gekocht bij : xxx, Almere, 14-02-2009, prijs: € 8,95
Extra info : prijs is zeer laag wat te denken geeft
Branche/Dibevo : geen info beschikbaar via internet
Probleem : geen label in nederlands
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Artikel 3-09
Bontmuis met lange staart in rood, wit, zwart en licht blauw

Omschrijving bont:
voelt goed glad maar dun aan, volle vacht, huid moeilijk te zien, ondervacht als permanent

Bont label/info : niet op verpakking, wel op kassabon omschrijving 'bontmuis'
Merk : geen
Made in : volgens importeur xxx uit het Oosten
Gekocht bij : xxx, Almere, 19-02-2009, prijs: € 1,99
Importeur : xxx
Extra info : inkoop xxx verwees naar xxx. xxx zegt al 3 tot 4 jaar geen bont meer te verkopen en was verbaasd

  te lezen in de computer dat er zelfs 'bontmuis' met lange staart als omschrijving stond. 
  Artikelen heden nog in winkel (24.03.2009 en 20.11.2010)

Branche/Dibevo : Tuinbranche (onder 'consumenten' pagina zonder informatie)
Probleem : geen label en verkocht als nepbont , door winkelbediende

Artikel 3-09 is ook aangetrofffen in een winkel in Almere

Artikel 4-09
Canvas muis met bontpuntje aan de staart, wit

Omschrijving bont:
voelt pluizig, wollige vorm, vol en huid moeilijk te zien

Bont label/info : geen
Merk : geen
Made in : uit het Oosten
Gekocht bij : xxx, Almere, 19-02-2009, prijs: € 0,99
Importeur : xxx
Branche/Dibevo : Tuinbranche (onder 'consumenten', pagina zonder informatie)
Probleem : geen label en verkocht als nepbont, door winkelbediende
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Artikel 5-09
Speelmuis in bal, wit

Omschrijving bont:
kort getrimd, pluizig en zeer dun huidje

Bont label/info : geen
Merk : xxx
Made in : P.R.C.
Gekocht bij : xxx, Almere, 19-02-2009, prijs: € 4,95
Importeur : xxx, Italië
Branche/Dibevo : geen info beschikbaar via internet
Probleem : geen label en verkocht als nepbont, door winkelbediende

Artikel 6-09
Bont speelmuisjes, rood, grijs, fuchsia en wit

Omschrijving bont:
kort getrimd, met langere haren naar beneden, huidje zeer dun, haren vallen niet makkelijk terug

Bont label/info : geen
Merk : xxx
Made in : geen
Gekocht bij : xxx, Almere, 12-02-2009, prijs: € 1,25
Branche/Dibevo : geen info beschikbaar via internet
Probleem : geen label en verkocht als nepbont, door winkelbediende
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Artikel 8-09
Bont speelmuisje, bruin met wit en gekleurde veertjes als staart op round about

Omschrijving bont:
lang, fluffy, zeer dikke wollige ondervacht, huidje erg moeilijk te zien, haren vallen niet makkelijk terug door de dikte van  
vacht, lange buitenharen die hier en daar flink uitsteken

Bont label/info : geen
Merk : xxx
Made in : China
Gekocht bij : xxx, Almere, 16-04-2009, prijs: € 8,49
Importeur : xxx
Branche/Dibevo : geen info beschikbaar via internet
Probleem : geen label en verkocht als nepbont, door winkelbediende

Artikel  8-09 is ook aangetrofffen in 4 andere  winkels in Almere, Zutphen en Woerden

Artikel 11-09
Bontvis met geluid en losse staart in geel, wit, zwart, rood, klein beetje groen en blauw

Omschrijving bont:
voelt goed glad maar dun aan, verschillende soorten haren o.a.: 1. Haren staan ver uit elkaar, de huid is heel goed te zien,  
weinig ondervacht. 2. Staart in zwart is wel dicht op elkaar, huid moeilijk te zien door hoeveelheid haar.

Bont label/info : niet op verpakking, wel op kassabon omschrijving: 'speelvis bont met geluid'
Merk : xxx
Made in : China
Gekocht bij : xxx Almere, 07-04-2009, prijs: € 1,98
Importeur : xxx
Branche/Dibevo : Dibevo
Probleem : geen label en verkocht als nepbont, door winkelbediende

Artikel 11-09 is ook aangetrofffen in een winkel in Apeldoorn
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Artikel 13-09
Bontmuisje wit en grijs

Omschrijving bont:
voelt wollig, zeer kort getrimd en dik

Bont label/info : geen
Merk : geen
Made in : geen vermelding
Gekocht bij : xxx, Apeldoorn, 08-04-2009, prijs: € 0,89 per stuk
Importeur : xxx
Branche/Dibevo : Dibevo
Probleem : geen label of verpakking

Artikel 17-09
Bontkraagje bij synthetisch muisje op linnen zakje, wit en grijs

Omschrijving bont: 
lange haren, huid makkelijk te zien, van grijze naar witte haren

Bont label/info : geen
Merk : xxx
Made in : China
Gekocht bij : xxx, Zutphen, 08-04-2009, prijs: € 2,29 per stuk
Importeur : xxx
Branche/Dibevo : Dibevo
Probleem : geen label en verkocht als nepbont, door winkelbediende
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Artikel 18-09 en 18-09a
Bontmuis op bontplateau, paars, wit oranje en bruin

Omschrijving bont: 
Muis (18-09) : dik en wollig, huid makkelijk te zien, valt makkelijk terug
Plateau (18-09a) : verschillende soorten bont, sommige glad andere wollig, allemaal huid moeilijk te zien

Bont label/info : geen
Merk : xxx
Made in : China
Gekocht bij : xxx, Zutphen, 08-04-2009, prijs: € 3,79 per stuk
Importeur : xxx
Branche/Dibevo : Dibevo
Probleem : geen label en verkocht als nepbont, door winkelbediende

Artikel 20-09
Bontmuis met geluid in wit

Omschrijving bont:
voelt goed glad en dik aan, dikke wollige ondervacht, huid goed te zien

Bont label/info : geen 
Merk : geen 
Made in : geen
Gekocht bij : xxx, Zutphen, 08-04-2009, prijs: € 2,25
Importeur : vermoedelijk xxx
Branche/Dibevo : geen informatie beschikbaar via internet
Probleem : geen label en verkocht als nepbont, door winkelbediende
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Artikel 21-09
Bontmuis trimmer groen op hengel

Omschrijving bont: 
voelt wollig, lange haren, zeer dikke huid

Bont label/info : geen
Merk : xxx
Made in : geen vermelding
Gekocht bij : xxx, Hengelo, 26-04-2009, prijs: € 4,00 per stuk
Importeur : xxx
Extra info : zitten ook in Duitsland. Leveren daar aan xxx
Branche/Dibevo : geen informatie beschikbaar via internet
Probleem : geen label

Artikel 23-09 en 23-09a
Bontmuis wit (2x)

Omschrijving bont: 
voelt wollig, lange haren, huid middel dik en zeer vol

Bont label/info : geen
Merk : xxx
Made in : China
Gekocht bij : xxx, Hengelo, 26-04-2009, prijs: € 4,00 per stuk
Importeur : xxx
Extra info : zitten ook in Duitsland. Leveren daar aan xxx
Branche/Dibevo :  geen informatie beschikbaar via internet
Probleem : geen label
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Artikel 25-09
Bontplateau met kleine muisjes en een grote muis, rood, zwart, wit, bruin, grijs en beige

Omschrijving bont: 
plateau voelt glad en dik aan, veel haren en lang. Muisjes, kort getrimmd, veel haar. Grote muis lange haren en voelt vol.

Bont label/info : geen
Merk : xxx
Made in : geen
Gekocht bij : xxx, Valkenswaard, 26 april 2009, prijs € 6,95
Importeur : xxx
Extra info : verkopen ook in Duitsland en België
Branche/Dibevo : geen informatie beschikbaar via internet
Probleem : geen label

Artikel 26-09
Jas met bontkraag, zwart, bruin, grijs en beige

Omschrijving bont: 
voelt vol, veel vacht, grijze ondervacht, lange bovenharen

Bont label/info : 'dat het geen hond,  kat of ander huisdierenbont is'
Merk : xxx
Made in : China
Gekocht bij : xxx, Almere, 29 september 2009, prijs € 159,90
Importeur : niet bekend
Branche/Dibevo : geen informatie beschikbaar via internet
Probleem : verkocht in bontvrije winkel
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Artikel 27-09
Parka met bontkraag,  paars

Omschrijving bont: 
voelt vol, veel vacht, paars gekleurd, lang en fluffy

Bont label/info : ‘imitatiebont niet strijken’. Labels in Duits, Engels en Frans vermelden wel bont
Merk : geen
Made in : niet bekend
Gekocht bij : xxx, Capelle a.s. IJssel,  8 november 2009, prijs € 142,95
Importeur : niet bekend
Extra info : verkopende partij zegt dat het bont blauw vos is en dat er een fout is gemaakt
Branche/Dibevo : geen informatie beschikbaar via internet
Probleem : vals label, buitenlandse talen labels en verkocht als nepbont

Artikel 1-10
Parka met bontkraag,  paars

Omschrijving bont: 
ziet er vol uit, maar is erg licht, wollige ondervacht, lange boven haren

Bont label/info : geen
Merk : xxx
Made in : China
Gekocht bij : xxx, Terneuzen, 30 november 2010, prijs € 95,00
Importeur : niet bekend
Branche/Dibevo : geen informatie beschikbaar via internet
Probleem : geen label en verkocht als nepbont
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