Een kinderbed is veilig als de volgende punten in orde zijn:
ALGEMENE VEREISTEN
•

Ga na of het bed gemarkeerd is met de vermelding EN716. Dan voldoet het aan de Europese veiligheidsnormen.

•

Als de markering EN716 ontbreekt, kan je de veiligheid nagaan met deze bijlage. De checklist is gebaseerd op de
Europese veiligheidsnormen.

•

Onder kinderbed verstaan we een bed voor huishoudelijk gebruik met een binnenlengte tussen 90 cm en 140 cm.

OK

NIET OK

Het materiaal waaruit het bed gemaakt is, is niet beschadigd. (A)
De verf is gif- en loodvrij. (B)
Het bed en het bedkader zijn stevig en stabiel. Alle onderdelen zijn gemonteerd en dit is gebeurd volgens de
gebruiksinstructies van de fabrikant. (C)
Scherpe hoeken, randen en punten zijn afgerond of bedekt. (D)
Met de bedbodem in de hoogste stand, is de afstand tussen de bedbodem en de bovenrand van de spijlenwanden
minstens 30 cm. (E)
Met de bedbodem in de laagste stand, is de afstand tussen de bedbodem en de bovenrand van de bedwanden
minstens 60 cm (F)
De afstand tussen de spijlen van het bed bedraagt tussen 4,5 en 6,5 cm. (G)
De afstand tussen de latten van een lattenbodem bedraagt maximaal 6 cm en de openingen van een rasterbodem zijn
maximaal 8,5 cm. (H)
Het bed heeft geen kleine onderdelen of dopjes die het kind kan lospeuteren. (I)
Het bed heeft 4 poten: 4 vaste poten of 2 vaste poten en 2 met wielen of 4 met wielen, maar dan moet je er 2 kunnen
vastzetten. (J)
Het bed heeft geen gaten, groeven, randen of uitsteeksels waaraan een kind zich kan vastklampen of optrekken of
waaraan het kind zich kan vasthaken, bv met kledij. (K)
Als het bed een openingsmechanisme heeft, moeten de handelingen om het mechanisme te openen, van elkaar
verschillen of als je het bed wel kan openen door dezelfde handeling te verrichten, dan moeten de mechanismen minstens 85 cm uit elkaar liggen. (L)
Gleuven en openingen zijn tussen 1,2 en 2,5 cm groot of zijn kleiner dan 0,7 cm. (M)

Als het kinderbed voldoet aan deze checklist is het een veilig kinderbed. Nu komt het er op aan om het veilig te gebruiken en aan te passen aan
de motorische ontwikkeling van het kind.
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