
een veiligheidshek is veilig als de volgende punten in orde zijn:

Een veiligheidshek is een hek voor kinderen tot 24 maanden. Het is bedoeld om binnen te gebruiken en wordt 

vooral geïnstalleerd om de trap af te schermen en (deur) openingen te blokkeren. 

algemene vereisten

veiligheidshek voor binnen

•  Moet voldoen aan de Europese norm EN 1930. Soms wordt dit op het hek vermeld.

•  Merknaam en referentie zijn er duidelijk op vermeld. 

•  Op het hek staat vermeld wat de grootste en wat de kleinste openingsbreedte is en ook hoe je het hek opent.

andere afschermsystemen

Er bestaan ook andere afschermsystemen bv. voor oudere kinderen of voor gebruik buiten.

let op: zelfgemaakte hekjes zijn niet getest door experten. 

het risico is groter: loskomende onderdelen, onvoldoende stabiliteit, ...  

een fout en juist voorbeeld van afschermsysteem

Fout Juist



VEREISTEN ROND EIGENSCHAPPEN EN AFMETINGEN

Let op de volgende punten wanneer je een kinderhek aanschaft OK NIET OK

Hekjes om aan de muur te bevestigen zijn steviger en veiliger dan hekjes om ergens tussen te klemmen. 

Er mogen geen uitstekende delen aan het veiligheidshek zijn. 

Het veiligheidshek mag niet uitgerust zijn met onderdelen die op speelgoed lijken.

De afstand tussen de spijlen van het hek: tussen 4,5 en 6,5 cm. (B)

In de laagste stand is de afstand tussen de grond en de bovenrand van het hek min. 65 cm. (C)

Bij systemen met een val- en draaihek bedraagt de afstand tussen het mechanisme en de spijlen tussen  

0 en 0,7 cm of tussen 1,2 en 2,5 cm.

VEREISTEN ROND INSTALLATIE EN GEBRUIK

Let op de volgende punten voor een veilige installatie en gebruik OK NIET OK

Installeer een hek overal waar het nodig is: boven aan de trap, onder aan de trap, aan een buitendeur, enz. 

Plaats je het hek boven aan de trap, bevestig het dan op de hoogste trede.

Plaats je het hek onderaan aan de trap, bevestig het dan op de laagste trede.

Als een aangekocht hek alleen gebruikt kan worden met een bevestigingsbord in de muur, dan moet dit 

vermeld staan op de gebruiksaanwijzing.

Zorg ervoor dat het hek stevig bevestigd is en alleen met gereedschap verwijderd kan worden.

Controleer bij een hek met een klemsysteem regelmatig of het nog goed vastzit.

Opgelet! Kinderhekjes zijn niet geschikt als raambeveiliging.

Sluit telkens het hek.

Let er op dat alleen volwassenen het verankeringssysteem kunnen deblokkeren. (A)

Vermijd voorwerpen in de buurt of onderdelen aan een hek die een kind als opstap kan gebruiken.

Gebruik het veiligheidshek voor binnen alleen voor kinderen tot de leeftijd van 24 maanden.

Toezicht houden blijft belangrijk.

 

Laatste wijziging 13 december 2012

Deze checklist helpt je om na te gaan of een hek of een veiligheidssysteem veilig is.


