
Sales Support 
Handleiding  
Kid-Sit, Twoo, Pippi-carrier, 
Heupdrager, Loopie, SaddleBaby !

Kleine	  Dreumes	  maakt	  producten	  om	  er	  makkelijker	  op	  uit	  te	  gaan	  met	  je	  kids.	  	  De	  producten	  zijn	  uniek,	  slim,	  handig	  en	  hebben	  allemaal	  een	  verrassend	  ontwerp.	  Bijna	  alle	  producten	  	  worden	  
in	  Nederland	  geproduceerd	  en	  zijn	  dus	  100	  %	  Dutch	  Design.	  Bovendien	  zijn	  ze	  voor	  kids	  een	  feest	  om	  te	  gebruiken!	  In	  deze	  handleiding	  vindt	  u	  meer	  informaDe	  over	  onze	  producten	  welke	  in	  
meer	  dan	  20	  landen	  wereldwijd	  worden	  verkocht.	  Mocht	  er	  iets	  nog	  niet	  helemaal	  duidelijk	  zijn	  kunt	  u	  ons	  alDjd	  bereiken	  op	  onderstaand	  telefoonnummer	  of	  stuur	  een	  email.	  We	  helpen	  u	  
graag!	  

Vragen?	  Wij	  helpen	  u	  graag!	  T:	  0031294288699,	  E:	  sales@kleinedreumes.nl	  ,	  	  www.kleinedreumes.nl	  

mailto:sales@kleinedreumes.nl
http://www.kleinedreumes.nl
mailto:sales@kleinedreumes.nl
http://www.kleinedreumes.nl


Kid-Sit  
100%	  Dutch	  Design	  !!!
!
!
!
!
!
Universeel meerijdstoeltje 
De	  Kid-‐Sit	  is	  een	  universeel	  meerijdplankje	  en	  stoeltje	  in	  
één.	  De	  Kid-‐Sit	  hee7	  een	  verrassend	  ontwerp,	  is	  heel	  
eenvoudig	  in	  gebruik	  en	  voor	  kindjes	  een	  feest	  om	  op	  te	  
zi@en!	  Met	  een	  Kid-‐Sit	  achter	  de	  kinderwagen	  kan	  een	  
ouder	  kindje	  heel	  comfortabel	  meerijden.	  	  

Het	  plankje	  rust	  op	  de	  achteras	  &	  wordt	  met	  simpele	  
strips	  vastgemaakt.	  Het	  zitje	  staat	  met	  één	  ‘klik’	  vast	  op	  
het	  plankje.	  	  

Op	  welke	  kinderwagens	  past	  de	  Kid-‐Sit?	  	  

De	  Kid-‐Sit	  past	  op	  bijna	  alle	  kinderwagens	  met	  een	  rechte	  
achteras,	  zoals	  bijvoorbeeld	  de	  kinderwagens	  van	  
Bugaboo,	  Maxicosi	  &	  Joolz.	  Voor	  kinderwagens	  die	  geen	  
rechte	  achteras	  hebben,	  zoals	  de	  Quinny	  Moodd,	  is	  er	  de	  
Kid-‐Sit	  Adapter.	  Daarmee	  creëer	  je	  een	  rechte	  achteras,	  
en	  past	  de	  Kid-‐Sit	  vaak	  toch!	  Raadpleeg	  de	  checklist	  of	  
online	  kinderwagencheck.	  	  

Specificaties  
-‐ De	  Kid-‐Sit	  is	  geschikt	  voor	  kindjes	  vanaf	  ±18	  maanden	  
tot	  4	  jaar	  (18	  kg).	  	  

-‐ Het	  zitje	  van	  de	  Kid-‐Sit	  is	  verkrijgbaar	  in	  de	  kleuren	  
grijs,	  rood	  &	  oranje.	  

-‐ Het	  zitje	  kan	  er	  gemakkelijk	  af	  worden	  genomen;	  
waardoor	  je	  de	  Kid-‐Sit	  plank	  ook	  los	  kunt	  gebruiken.	  

-‐ De	  Kid-‐Sit	  bevat	  een	  handig	  ophang	  elasQek.	  

-‐ Aanbevolen	  verkoopprijs	  €122,50	  

Kid-‐Sit	  instrucDefilm	  	  

!

Winkelpresentatie 
Tips voor in de winkel  

Presenteer	  de	  Kid-‐Sit	  alQjd	  aan	  een	  kinderwagen	  in	  uw	  
winkel.	  Een	  Maxi	  Cosi	  Mura	  is	  hier	  bijvoorbeeld	  heel	  
geschikt	  voor.	  

BevesQg	  een	  Loopie	  (	  extra	  handje	  )	  aan	  de	  kinderwagen,	  
dan	  vallen	  de	  Kid-‐Sit	  en	  kinderwagen	  goed	  op!	  

Verzamel	  de	  producten	  van	  Kleine	  Dreumes	  bij	  elkaar.	  

BevesQg	  een	  „kinderwagencheck”	  aan	  de	  wagen,	  zodat	  
mensen	  meteen	  kunnen	  zien	  of	  de	  kinderwagen	  geschikt	  is!	  

!

http://www.kleinedreumes.nl/kinderwagencheck
https://www.youtube.com/watch?v=T380MvwKNVg
https://www.youtube.com/watch?v=T380MvwKNVg
http://www.kleinedreumes.nl/kinderwagencheck


Hippychick  
Heupdrager 
!
!
!
!
!
!
De	  Hippychick	  heupdrager	  is	  draaghulp	  met	  een	  
ingebouwd	  zitje.	  Omdat	  het	  kindje	  niet	  in	  een	  zak	  zit	  
verstopt	  kun	  je	  het	  heel	  gemakkelijk	  op	  en	  af	  ze@en,	  
ideaal	  voor	  in	  huis.	  Lekker	  vrij	  voor	  het	  kindje	  en	  heerlijk	  
verlichtend	  voor	  de	  ouder.	  De	  stevige	  riem	  en	  het	  
ergonomische	  gevormde	  zitje	  sluiten	  naadloos	  aan	  op	  het	  
lichaam,	  wat	  het	  gebruik	  heel	  comfortabel	  maakt.	  Armen,	  
schouders	  en	  rug	  worden	  ontzien	  doordat	  het	  gewicht	  
van	  het	  kindje	  heel	  gelijkmaQg	  wordt	  verdeeld.	  

Winkelpresentatie 
Tips voor in de winkel  

Zet	  de	  heupdrager	  bij	  voorkeur	  eens	  op	  een	  mannequin	  bij	  
u	  	  in	  de	  winkel.	  	  

De	  heupdrager	  is	  echt	  een	  product	  wat	  je	  moet	  ervaren;	  het	  
is	  dan	  ook	  heel	  slim	  om	  de	  heupdrager	  te	  laten	  proberen	  
door	  klanten.	  	  

Beeldmateriaal	  en	  of	  een	  poster	  van	  de	  heupdrager	  	  bij	  het	  
product	  zorgt	  ervoor	  dat	  klanten	  meteen	  weten	  hoe	  ze	  de	  
heupdrager	  moeten	  gebruiken,	  vraag	  ze	  bij	  ons	  aan!	  	  

!

Specificaties  

!
-‐ DeHeupdrager	  is	  verkrijgbaar	  in	  zes	  verschillende	  
kleuren:	  grijs,	  blauw,	  paars,	  roze,	  zwart	  en	  coffee	  

-‐ De	  heupdrager	  hee7	  een	  omtrek	  van	  ongeveer	  
maximaal	  100	  cm	  maar	  met	  een	  verlengstuk	  kan	  je	  de	  
heupdrager	  nog	  breder	  maken.	  	  

-‐ Wereldwijd	  aanbevolen	  door	  osteopaten,	  chiropractors	  
en	  fysiotherapeuten.	  	  

-‐ Voor	  kindjes	  vanaf	  6	  mnd	  tot	  ongeveer	  3	  jaar	  (	  6-‐20kg).	  

-‐ Aanbevolen	  verkoopprijs	  €39,95	  

Hippychick	  Heupdrager	  instrucDefilm	  	  

https://www.youtube.com/watch?v=PDbt9orNKJw
https://www.youtube.com/watch?v=PDbt9orNKJw


Winkelpresentatie 
Tips voor in de winkel  

Leg	  de	  Kid-‐Sit	  Adapter	  alQjd	  in	  de	  buurt	  van	  de	  Kid-‐Sit.	  

Het	  werkt	  heel	  goed	  als	  u	  een	  Adapter	  op	  een	  kinderwagen	  
zonder	  rechte	  achteras	  (	  zoals	  een	  Quinny	  Moodd	  )	  	  plaatst,	  zo	  
kunnen	  de	  klanten	  direct	  zien	  dat	  de	  Kid-‐Sit	  ook	  past	  op	  
kinderwagens	  zonder	  rechte	  as!	  

Vraag	  een	  sample	  aan	  voor	  in	  de	  winkel	  via	  
sales@kleinedreumes.nl	  

Gebruik	  het	  bijgevoegde	  inbussleuteltje.	  	  

!

Kid-Sit 
Adapter 
100%	  Dutch	  Design	  !
De	  Kid-‐Sit	  Adapter	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  Kid-‐Sit	  ook	  past	  op	  
kinderwagens	  die	  geen	  rechte	  achteras	  hebben.	  
De	  Kid-‐Sit	  Adapter	  wordt	  eenmalig	  met	  behulp	  van	  straps	  
aan	  het	  frame	  van	  een	  kinderwagen	  bevesQgd	  en	  creëert	  
een	  rechte	  as	  waar	  de	  Kid-‐Sit	  aan	  bevesQgd	  kan	  worden.	  
Indien	  het	  voor	  het	  inklappen	  van	  een	  kinderwagen	  nodig	  is,	  
kan	  de	  buis	  van	  de	  adapter	  gemakkelijk	  met	  de	  borgpinnen	  
aan	  -‐en	  afgekoppeld	  worden.	  De	  straps	  blijven	  aan	  de	  
kinderwagen.	  	  

Specificaties  !

-‐ De	  Kid-‐Sit	  Adapter	  wordt	  eenmalig	  met	  een	  inbussleutel	  
(6)	  (bijgesloten	  in	  verpakking)	  aan	  een	  kinderwagen	  
bevesQgd.	  

-‐ De	  Kid-‐Sit	  Adapter	  maakt	  de	  Kid-‐Sit	  onder	  andere	  
geschikt	  voor:	    
-‐Stokke	  Xplory	    
-‐Quinny	  Buzz	  |	  Zapp	  |	  Moodd 
-‐Mutsy	  Slider  
-‐Corcord	  Neo  
-‐Easywalker	  Sky	  |	  Duo	  |	  Mini	  |Mosey	  |	  Quadro 
-‐Bébeconfort	  Loola	  |	  Elea  
-‐Hartan	  VIP  
-‐Hauck	  Lacrosse  
-‐Jane	  Rider  
-‐Teutonia	  Fun	  |	  Cosmo	  	  	   
en	  nog	  veel	  meer	  kinderwagens!	  

-‐ Kijk	  op	  de	  kinderwagencheck	  of	  online	  op	  
www.kleinedreumes.nl	  voor	  meer	  kinderwagens.	  

-‐ Aanbevolen	  verkoopprijs	  €27,50	  

Kid-‐Sit	  Adapter	  instrucDefilm	  

mailto:sales@kleinedreumes.nl
http://www.kleinedreumes.nl/kinderwagencheck
https://www.youtube.com/watch?v=Cdsc_u6uDJ8
http://www.apple.com/nl
http://www.kleinedreumes.nl/kinderwagencheck
https://www.youtube.com/watch?v=Cdsc_u6uDJ8
http://www.apple.com/nl
mailto:sales@kleinedreumes.nl


Twoo-2 
Meerijdstoeltje voor 
Bugabooplank  
Twoo-‐2	  is	  een	  stoeltje.	  Het	  is	  speciaal	  ontworpen	  voor	  
het	  meerijdplankje	  van	  Bugaboo.	  De	  Twoo	  is	  heel	  
gemakkelijk	  op	  het	  plankje	  te	  schuiven.	  Peuters	  kunnen	  
nu	  langer	  en	  verder	  mee	  op	  pad.	  En	  daar	  worden	  ouders	  
blij	  van.	  Ze	  kunnen	  zich	  vasthouden	  aan	  de	  wieg/het	  
stoeltje	  en	  aan	  de	  duwstang.	  Gezellig	  kletsen	  met	  hun	  
babybroertje	  of	  -‐zusje.	  Bugaboo	  gebruikers	  kunnen	  zowel	  
een	  Kid-‐Sit	  of	  de	  Twoo	  in	  combinaQe	  met	  het	  
meerijdplankje	  van	  Bugaboo	  gebruiken.	  !

Specificaties  !
-‐ Twoo	  is	  geschikt	  voor	  kindjes	  vanaf	  ±24	  maanden	  tot	  
4	  jaar	  (18	  kg).	  	  !

-‐ De	  Twoo	  is	  gemaakt	  van	  een	  hoogwaardige	  kwaliteit	  
kunststof	  en	  aluminium.	  	  

-‐ Zowel	  het	  stoeltje	  als	  de	  combinaQe	  met	  het	  
meerijdplankje	  en	  kinderwagen	  zijn	  uitgebreid	  getest	  
en	  veilig	  bevonden.	  	  

-‐ De	  Twoo	  past	  alleen	  op	  de	  Bugabooplank	  	  van	  na	  
2009.	  Deze	  plank	  hee7	  een	  wit	  wiel	  en	  ribbels	  op	  het	  
oppervlak	  !

-‐ Aanbevolen	  verkoopprijs	  €62,50

Winkelpresentatie 
Tips voor in de winkel  

Plaats	  de	  Twoo	  op	  het	  Bugaboo	  plankje	  in	  uw	  winkel.	  

De	  Twoo	  hoort	  thuis	  in	  het	  schap	  met	  meerijdplankjes.	  

BevesQg	  een	  Loopie	  (	  extra	  handje	  )	  aan	  de	  kinderwagen,	  
dan	  vallen	  de	  TWOO	  en	  kinderwagen	  goed	  op!	  



Winkelpresentatie 
Tips voor in de winkel 

Plaats	  de	  Pippi-‐carrier	  op	  een	  winkelwagen	  bij	  u	  in	  de	  winkel!	  

Uw	  klanten	  kunnen	  zo	  meteen	  gebruik	  maken	  van	  de	  Pippi-‐
carrier	  wanneer	  ze	  met	  een	  maxi-‐cosi	  of	  ander	  autostoeltje	  
komen	  winkelen.	  

!
!
	  	  

Pippi-carrier 
100%	  Dutch	  Design	  	  

Drager voor maxi-cosi op 
winkelwagen 
Pippi-‐carrier	  is	  een	  universele	  supersterke	  drager	  voor	  een	  
autostoeltje	  (0-‐0+)	  op	  een	  winkelwagentje.	  Door	  middel	  van	  
riempjes	  zit	  het	  autostoeltje	  stevig	  en	  veilig	  vast	  op	  de	  
wagen.	  Onder	  het	  stoeltje	  blij7	  alle	  ruimte	  van	  het	  
winkelkarretje	  beschikbaar	  voor	  boodschappen.	  Een	  	  baby	  
kan	  heerlijk	  in	  zijn	  eigen	  (schone!)	  en	  warme	  stoeltje	  blijven	  
liggen,	  zelfs	  als	  hij	  slaapt.	  Geen	  gezeul	  meer	  met	  
kinderwagens	  én	  winkelwagentjes,	  of	  een	  autostoeltje	  in	  het	  
boodschappenkarretje	  waardoor	  er	  niets	  meer	  bij	  past!

Specificaties !
-‐ Pippi-‐carrier	  is	  universeel	  en	  kan	  dus	  gebruikt	  worden	  voor	  
alle	  autostoeltjes	  én	  alle	  winkelwagens	  	  !

-‐ Elke	  Pippi	  zit	  in	  een	  gekleurd	  zacht	  slaapzakje,	  er	  zijn	  6	  
verschillende	  kleuren	  verkrijgbaar:	  rood,	  oranje,	  grijs,	  olijf,	  
roze	  	  &	  blauw	  !

-‐ Aanbevolen	  verkoopprijs	  €39,95	  !
Pippi-‐carrier	  instrucDefilm	  	  

https://www.youtube.com/watch?v=P12dEX5xg4s
https://www.youtube.com/watch?v=P12dEX5xg4s


SaddleBaby 
Pack 
!!

!
De	  SaddleBaby	  pack	  is	  een	  schouderdrager.	  Je	  kan	  hiermee	  
een	  kindje	  veilig	  op	  de	  schouders	  dragen	  zonder	  hierbij	  je	  
handen	  te	  gebruiken.	  De	  SaddleBaby	  Pack	  is	  bovendien	  
voorzien	  van	  een	  lichtgewicht	  rugzak,	  wat	  het	  nog	  
comfortabeler	  dragen	  maakt	  en	  ruimte	  biedt	  voor	  spullen	  
voor	  onderweg.	  !
Met	  de	  SaddleBaby	  Pack	  kom	  je	  op	  plekken	  waar	  je	  met	  een	  
kinderwagen	  niet	  kan	  komen!	  	  

Specificaties !
-‐ De	  SaddleBaby	  is	  geschikt	  voor	  kindjes	  tussen	  de	  2	  en	  
ongeveer	  5	  jaar.	  !

-‐ Simpele	  sluiQngen	  zorgen	  ervoor	  dat	  je	  de	  beentjes	  van	  het	  
kindje	  kan	  borgen	  !

-‐ Met	  de	  schouderdrager	  heb	  je	  je	  handen	  vrij	  om	  van	  alles	  te	  
doen,	  terwijl	  het	  kindje	  toch	  veilig	  vast	  zit!	  !

-‐ Inclusief	  handige	  rugzak	  voor	  meer	  draagcomfort	  en	  plek	  
voor	  spullen	  voor	  onderweg.	  !

-‐ Aanbevolen	  verkoopprijs	  €94,95	  !
SaddleBaby	  instrucDefilm	  

Winkelpresentatie 
Zet	  de	  SaddleBaby	  bij	  voorkeur	  eens	  op	  een	  mannequin	  bij	  u	  
in	  de	  winkel.	  

Ook	  de	  SaddleBaby	  Pack	  is	  echt	  een	  product	  wat	  je	  moet	  
ervaren;	  het	  is	  dan	  ook	  heel	  slim	  om	  de	  SaddleBaby	  te	  laten	  
proberen	  door	  klanten.	  	  

Beeldmateriaal	  en	  of	  een	  poster	  van	  de	  drager	  	  bij	  het	  product	  
zorgt	  ervoor	  dat	  klanten	  meteen	  weten	  hoe	  ze	  de	  SaddleBaby	  
moeten	  gebruiken,	  vraag	  ze	  bij	  ons	  aan!	  

!
	  	  

https://www.youtube.com/watch?v=6PJSr0zOnig
https://www.youtube.com/watch?v=6PJSr0zOnig


Loopie  
!
Loopie	  is	  een	  extra	  handje	  voor	  iedere	  kinderwagen	  of	  
buggy.	  Het	  gee7	  een	  kindje	  een	  stevig	  en	  veilig	  houvast	  en	  
meer	  ruimte.	  Stoten	  tegen	  de	  wielen	  is	  er	  nu	  niet	  meer	  bij!	  
Ouders	  hebben	  zo	  de	  handen	  vrij	  en	  kunnen	  veilig	  op	  pad	  
met	  één	  of	  meerdere	  kindjes.	  !
De	  loopie	  laat	  zich	  ook	  heel	  fijn	  combineren	  als	  extra	  
handvat	  in	  combinaQe	  met	  de	  meerijdstoeltjes	  Kid-‐Sit	  en	  
Twoo.	  !

Winkelpresentatie  !
Tips voor in de winkel: 

BevesQg	  Loopie	  aan	  buggy’s	  en	  kinderwagens,	  zodat	  het	  
meteen	  opvalt!	  

Loopie	  doet	  het	  heel	  goed	  als	  klein	  cadeautje	  &	  is	  dus	  ook	  
leuk	  om	  bij	  de	  kassa	  in	  de	  buurt	  te	  verkopen.	  	  

!
!
!
!
!

Specificaties  
-‐ Loopie	  is	  gemaakt	  van	  buigzaam	  plasQc,	  waardoor	  je	  er	  heel	  	  	  	  	  
soepel	  een	  lus	  van	  kan	  maken.	  

-‐ Loopie	  is	  verkrijgbaar	  in	  5	  verschillende	  kleuren:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
rood,	  zwart,	  paars,	  fluo-‐oranje	  en	  lichtblauw.	  	  

-‐ De	  aanbevolen	  verkoopprijs	  is	  €9,95	  




