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Zalando roept vijf modellen damesschoenen terug 
 
Om eventuele gezondheidsrisico’s voor haar klanten uit te sluiten, roept Zalando vijf 
schoenmodellen terug die mogelijk een verhoogde Chroom VI waarde hebben. Dit 
betekent dat ongeveer 1500 klanten worden benaderd om de betreffende producten 
kostenvrij terug te sturen naar Zalando. De verkoopprijs wordt vergoed aan de klant. 

Bij de betreffende modellen werd in een eerste meting een verhoogde waarde voor Chroom VI 

geconstateerd. ‘’De gezondheid en zekerheid van onze klant heeft onze hoogste prioriteit’’, zegt 

Zalando woordvoerder Boris Radke. Daarom zijn reeds voor de uitslag van de laatste testen alle 

producten geïdentificeerd. De klanten, die de producten de afgelopen tijd gekocht hebben, worden 

persoonlijk geïnformeerd. Deze terugroepactie vindt dus ten eerste plaats als voorzorgsmaatregel, 

definitieve informatie wordt in de loop van de week verwacht. ‘’In de tussentijd willen we er alles 

aan doen om de klant zo goed mogelijk te informeren en de geïdentificeerde schoenen uit de 

omloop halen’’, aldus Radke. 

De schoenen zijn in Italië, Spanje en Zuidoost-Azië geproduceerd. ‘’Alle fabrikanten zijn 

internationaal gevestigd en volgen de algemene leveringscondities of Zalando’s General 

Instructions’’, gaat Radke verder. Daarmee verzekeren de fabrikanten dat alle producten geen 

waardes overschrijden voor substanties als Chroom VI en dat de items geschikt zijn voor de markt. 

‘’We zijn momenteel in dialoog met de toeleveranciers en doen er alles aan om de gezondheid en 

zekerheid van de klanten ook in de toekomst te kunnen waarborgen’’, aldus Radke. 

Het terugroepen van de dames schoenen is uitsluitend nog een voorzorgsmaatregel voor de test 

die momenteel wordt uitgevoerd. De uitslag van deze test wordt in de loop van de week verwacht. 

Zalando zal naar aanleiding van de uitslag verdere stappen ondernemen. ‘’Bij ons staat op de 

eerste plaats transparantie. We komen met de leveranciers, testlaboranten en ons eigen interne 

team samen om zo snel mogelijk nieuwe processen te bepalen om de productzekerheid te kunnen 

garanderen. We gaan het complete proces grondig bekijken en laten het niet alleen bij het 

terugroepen van de producten’’, geeft Radke aan. 

De volgende modellen worden teruggeroepen: 

 Damesschoen Zalando Collection, seizoen herfst/winter 2012 – Hoge hakken groen 

(ZA511A00C-602) 

 Damesschoen Zign, seizoen lente/zomer 2013 – Hoge hakken pumps zwart (ZI111A06X-

802) 
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 Damesschoen Taupage, seizoen lente/zomer 2013 – Hoge hakken pumps beige 

(TA911A02F-704) 

 Damesschoen Pier One, seizoen lente/zomer 2013 –Hoge hakken bruin (PI911A07R-708) 

 Damesschoen Buffalo – Buffalo hoge hakken pumps zwart (BU311A02V-802) 

In het kader van een kwaliteitscontrole door een veterinaire instantie en de rijksdienst werd 

Zalando eind maart over de vastgestelde verhoogde Chroom VI waardes in de schoenen 

geïnformeerd. De externe test, geïnitieerd door Zalando, werd gelijk gestart en wordt in de loop 

van de week afgesloten. Alle modellen zijn direct in het Zalando bestand geïdentificeerd en zijn uit 

de verkoop genomen. Over het algemeen test Zalando zelf regelmatig de waardes van 

willekeurige producten die worden aangeboden op de site. 

Door een direct contact van Chroom VI met de huid kunnen er onder andere allergische reacties 

ontstaan. Chroom VI hoort naast Nikkel en geurstoffen tot de meest voorkomende 

contactallergenen. Tot op heden zijn er nog geen gevallen gemeld waarbij de betreffende 

producten in samenhang zijn gebracht met gezondheidsklachten. Om elk gevaar voor de klant uit 

te sluiten is er uit voorzorgsmaatregel besloten de producten uit de verkoop te halen en de reeds 

verkochte schoenen terug te roepen. 

Klanten die in het bezit zijn van de boven genoemde modellen worden gevraagd deze modellen 

kosteloos terug te zenden. De klantenservice van Zalando is bereikbaar via 

http://www.zalando.nl/contact/ of telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 

uur en op zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur via 0800 - 020 11 38. 

Over Zalando 

Zalando (www.zalando.nl) is Europa’s grootste online retailer op het gebied van schoenen en fashion online.  Het 
omvangrijke assortiment voor dames, heren en kinderen bevat zowel bekende trendmerken als felbegeerde 
designerlabels – in totaal werkt Zalando samen met meer dan 1200 merken. Naast schoenen en kleding horen ook 
exclusieve accessoires en sportartikelen tot het omvangrijke assortiment. Bovendien biedt het bedrijf unieke diensten 
aan zoals: gratis verzending en retournering, een gratis service hotline en een 100 dagen retourrecht op al haar 
producten. Zalando werd in 2008 door Robert Gentz en David Schneider opgericht en vestigde het hoofdkantoor in 
Berlijn. Na het grote succes in Duitsland levert Zalando sinds 2009 ook naar andere Europese landen: Zalando’s 
diensten werden het eerst in Oostenrijk aangeboden (2009), nadien in Nederland en Frankrijk (2010), waarop Italië, 
Groot-Brittannië en Zwitserland al snel volgden in 2011. In 2012 heeft Zalando ook haar intrede gedaan in België, 
Zweden, Spanje, Denemarken, Noorwegen, Finland en Polen. In 2013 is Zalando ook gaan leveren in Luxemburg. 

 

 

Contact 
Boris Radke 

Corporate Communications 

Tel.: +49 (0)30 209681038 

E-Mail: boris.radke@zalando.de   

Zalando is een onderdeel van Zalando AG 
Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlijn, Duitsland 
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