
• Een kinderwagen is een onderstel op wielen met een draagmand (reiswieg).
• Combiwagens doen eerst dienst als kinderwagen en kunnen daarna gebruikt worden als 

wandelwagen of buggy.
• Op sommige modellen kan je met een aanpassingsstuk een draagbaar autostoeltje plaatsen.

Een kinderwagen is veilig als de volgende punten in orde zijn:

• De markering EN 1888 staat op de kinderwagen. Dit betekent dat hij voldoet aan de Europese
norm.

• Merknaam en referentie zijn duidelijk vermeld.
• Wil je de draagmand van de kinderwagen ook gebruiken in de auto, dan moet ze de marke-

ring ECE 44/03 hebben en voorzien zijn van een extra omslaggordel om je kind vast te maken
tijdens de rit.

• Wil je meer informatie over veilig vervoer in de auto, surf dan naar de website van het
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), waar je ook de brochure “Kinderen klikvast
in de wagen” kan aanvragen.

Zijn de bovenvermelde zaken niet in orde, neem dan de onderstaande lijst door.
De letters in de lijst verwijzen naar een punt op de tekening waarop je moet letten.
Zo kan je onmiddellijk nagaan of je kinderwagen veilig is.



Let op de volgende punten wanneer je een kinderwagen aanschaft OK Niet OK

Het metaal is roestvrij. De verf is krasvast, gif- en loodvrij. (A)

Scherpe hoeken, randen of punten zijn afgerond of bedekt. Anders kan je kind zich bezeren. (B)

Kleine onderdelen kunnen niet losgemaakt worden met vingers of tanden. Anders bestaat het
gevaar dat je kind ze inslikt en stikt. (C)

De stoffen binnenbekleding is strak aangespannen. Anders bestaat er gevaar voor verstikking. (D)

In een zone van 15 cm rond en 55 cm boven het kind zijn er geen gaten met een diameter tussen
0,5 cm en 1,2 cm en een diepte van 1 cm. Zorg dat er ook geen spleten zijn van minder dan 1,2 cm.
Anders kan je kind zijn vingers knellen.

Een reiswieg van 80 cm of kleiner is vanaf het middelpunt minstens 15 cm diep over een afstand
van 17 cm naar beide uiteinden. Op andere plaatsten is ze minstens 10 cm hoog.
Een reiswieg van 80 cm of groter is vanaf het middelpunt minstens 18 cm diep over een afstand
van 18 cm naar beide uiteinden. Op andere plaatsten is ze minstens 13 cm hoog.
Meet altijd vanaf de matras tot aan de rand van de reiswieg. (E)

De matras is stevig en sluit goed aan in de draagmand. De dikte van de matras stemt overeen met
de voorschriften van de fabrikant.
Surf naar www.kindengezin.be voor meer informatie over een veilige matras.

De draagmand zit goed vast. Je kind kan ze nooit losmaken.

Als de duwstang regelbaar is, vergrendelt ze automatisch in de gekozen stand.

Je kan de rem rechtstaand inschakelen. De rem komt nooit vanzelf los. Je kind kan  de rem niet
bedienen.

Let op de volgende punten wanneer je een kinderwagen gebruikt OK Niet OK

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.

Hang je boodschappen nooit aan de handvatten van de wandelwagen. Kies een model waarin je je
boodschappen onderaan kan leggen.

Een kinderwagen is geen bed. Laat je kind niet te lang slapen in de wandelwagen.

Tot de leeftijd van 2 jaar wordt een hoofdkussen afgeraden.

Laat je kind nooit alleen in de wandelwagen.

Voor lange ritten met de auto kan je de draagmand gebruiken. Zorg dan dat de markering ECE
44/03 erop staat. Ook moet er een extra omslaggordel zijn waarmee je je kind kan vastmaken tij-
dens de rit.

Plaats de draagmand op de achterbank, met het hoofd van je kind naar de binnenkant van de
auto.

Wanneer je baby 5 à 6 maanden is of te beweeglijk wordt, kan je de draagmand niet langer
gebruiken. Voor meer info surf naar www.bivv. be.
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