
een box of (speel)park is veilig als de volgende punten in orde zijn:

ALGEMENE VEREISTEN
• De markering EN 12227 staat op de box. Dat betekent dat de box voldoet aan de Europese norm.
• Het maximaal toegestane gewicht van het kind staat op de box vermeld.
• Merknaam en referentie zijn er duidelijk op vermeld.
• Een box dient om er je kind in te laten spelen en niet om het erin te laten slapen. Mocht je kind toch in slaap vallen in de

box, hou je dan aan de richtlijnen met betrekking tot veilig slapen.

In de onderstaande lijst staan alle aandachtspunten toegelicht voor installatie, afmetingen, eigenschappen en het veiig
gebruik van een box of (speel)park. De letters in de lijst verwijzen naar een punt op de tekening waarop je moet letten.
Zo kan je onmiddellijk nagaan of je box veilig is.
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Let op de volgende punten wanneer je een box aanschaft: OK Niet OK

Je moet de box kunnen monteren en demonteren. Daarom moet hij voorzien zijn van 
voorgeboorde gaten met pluggen. (D)

Scherpe hoeken, randen en punten zijn afgerond of bedekt. (E)

Voor een baby tot de leeftijd van 6 maanden of totdat hij nogal mobieler wordt:
• bedraagt de afstand van de bodem tot de bovenrand minstens 30 cm bij de hoogste stand

van de bodem van de box (F)

Zodra je kind mobieler wordt of vanaf de leeftijd van 6 maanden:
• bedraagt de afstand van de bodem tot de bovenrand minstens 60 cm bij de laagste stand

van de bodem van de box (G) 

De afstand tussen de spijlen van de box is tussen 4,5 en 6,5 cm. (H)

Gaten of openingen zijn tussen 0,5 en 1,2 cm groot en zijn niet dieper dan 1 cm.

Gaasopeningen hebben een diameter van hoogstens 0,7 cm.

Vouw- of netboxen kunnen nooit met één hand opgevouwen worden.

Zijn er beweegbare delen aan de box, dan is de afstand tussen die delen altijd kleiner dan 
0,5 cm of groter dan 1,8 cm.

Zijn er koorden aan de box, dan zijn die maximaal 22 cm lang. Lussen zijn maximaal 36 cm lang.

Gebruik de box nooit zonder bodem. (A)

Let op de volgende punten wanneer je je kind in de box laat spelen: OK Niet OK

De box is stevig en stabiel. De bodem en de zijkanten zijn voldoende stevig voor springende 
en spelende kinderen. (I)

Het hout is vrij van insecten en is niet beschadigd. Het metaal is roestvrij. (B)

De verf is krasvast, gif- en loodvrij. (C)

De box heeft geen gaten, groeven, randen of uitsteeksels waaraan je kind zich kan 
vastklampen en optrekken.

Netboxen worden afgeraden vanwege het gebrek aan stevigheid. Ze stimuleren je kind te 
weinig om zich leren recht te trekken.

De box heeft vier vaste poten of twee vaste en twee met wieltjes. Als de box vier poten met
wieltjes heeft, dan moet je er twee kunnen vastzetten.

Gebruik het gepaste gereedschap als je de hoogte van de boxbodem wil veranderen.

Plaats de box niet in de buurt van een warmtebron.

Laat in de box geen speelgoed of voorwerpen liggen die door je kind als opstapje gebruikt
kunnen worden.

Speelgoed of andere voorwerpen kunnen een gevaar voor verstikking inhouden.

Randbeschermers verhinderen dat je kind kan rondkijken en verhogen het risico op wiegendood
als je kindje in slaap valt in de box.

VEREISTEN ROND DE EIGENSCHAPPEN EN EEN VEILIG GEBRUIK

VEREISTEN ROND INSTALLATIE EN AFMETINGEN




