Rådgivning vedrørende legetøjssikkerhed
Du kan som medlem af LEG benytte Altox A/S til bistand og rådgivning omkring legetøjssikkerhed gennem
en fordelagtig aftale.
Altox A/S er en danskejet rådgivende konsulentvirksomhed, som har eksisteret i mere end 25 år.
Altox A/S arbejder med sikkerhedsvurdering af forbrugerprodukter, herunder legetøj, kosmetiske
produkter, hobbyprodukter m.v. Derudover tilbyder Altox A/S en bred vifte af serviceydelser indenfor
kemikaliereglerne som f.eks. udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, mærkning af kemikalier, rådgivning om
forbud og begrænsninger, anmeldelse til myndigheder og lignende.
Læs mere om Altox A/S på: www.altox.dk.
Vilkår for rådgivningen
•

•

•

Når et medlem har brug for rådgivning om legetøjssikkerhed og i den forbindelse henvender sig
til Altox A/S betales den første rådgivning pr. ”sag”/”spørgsmål” af LEG – dog maksimalt 45
minutter pr. ”sag”/”spørgsmål”. Et medlem kan maksimalt få 6 timers rådgivning pr. kalenderår.
Den rådgivning, som medlemmerne får gennem LEG, og som LEG afholder udgifterne til, skal
relatere sig til legetøj og legetøjssikkerhed. Det vil sige, at spørgsmål, der relaterer sig til, om et
produkt er legetøj (gråzoneprodukter) og fortolkning af regler i den forbindelse, er omfattet af
aftalen. Det samme gælder rådgivning om et produkt, som både er legetøj og noget andet, f.eks.
et børneomsorgsprodukt (dobbelt-use-produkt), fødevarekontaktmaterialer (der også er til
legebrug), kosmetik (der samtidig er fastelavnssminke) og tekstiler (der er udklædningstøj), der
er omfattet af aftalen.
Medlemmer af LEG får herudover en rabat på 20% på den rådgivning de selv køber hos Altox
A/S. Det betyder, at timeprisen for LEG medlemmer er kr. 1.192. Rabataftalen for LEG
medlemmers individuelle køb hos Altox A/S omfatter al den rådgivning, som Altox A/S tilbyder,
herunder spørgsmål, der ikke relaterer sig til legetøjssikkerhed.

For at få den mest effektive rådgivning fra Altox A/S, holde omkostningerne for ordningen på et rimeligt
niveau, og sikre at den kan fortsætte, er det vigtigt, at det enkelte medlem selv undersøger så meget som
muligt og forbereder sig forud for henvendelsen til Altox A/S.
LEGs kontaktpersoner hos Altox A/S er:
•
•

Jon Vastrup, tlf. 51 39 38 25,

jv@altox.dk
Peter Waksman, tlf. 50 87 60 33, pw@altox.dk

Se også vedhæftede gældende generelle forretningsbetingelser for rådgivning hos Altox A/S.
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