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1. Introductie 
  

1.1 Opdracht Toetsing aan relevante eisen op gebied van veiligheid, Warenwetregeling 

nadere eisen kinderbedden en -boxen Kinderopvang, op basis van reeds 

eerder gepubliceerde rapportages van uitgevoerde testen en een inspectie 

uitgevoerd van een bed HSL06-02 dat reeds in gebruik is bij Kinderopvang 

Mirakel, locatie Bovenkerkerweg 81 Amstelveen op 5-2-2019. 
  

1.2 Datum opdracht 28-9-2018 

  

2. Materialen en methoden 
   

2.1 beoordeeld  

      product 

Omschrijving: Een hoogslaper HSL06-02 bedoeld voor gebruik in de 

Kinderopvang. 
 

 Zie foto’s Bijlage 2 
 

 
 

 Code fabrikant: HSL06-02 
 

 
 

  

2.2 Producent Kids-F 
  

  

2.3 Beproevingen Toetsing aan relevante eisen (veiligheidscriteria) uit de Warenwetregeling 

nadere eisen kinderbedden en -boxen Kinderopvang, op basis van rapportages 

van eerder uitgevoerde testen en een inspectie uitgevoerd van een bed  

HSL06-02 dat reeds in gebruik is bij Kinderopvang Mirakel, locatie 

Bovenkerkerweg 81 Amstelveen op 5-2-2019. 
  

  

  

3. Resultaat Het onderzochte type VOLDOET aan alle onderzochte eisen. 

Het op locatie beoordeelde exemplaar VOLDOET aan de uitgevoerde 

steekproeven. 

 (een uitgebreide omschrijving van de resultaten is weergegeven in Bijlage 1) 
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Bijlage 1 Specificatie van de resultaten – Kids-F kinderledikant HSL06-02 

Eisenpakket kinderbedden en -boxen voor de Kinderopvang 

Par/art. Toetsing Gemeten Eis OK 
Niet 

OK 
N.v.t. Opm. 

3.1.1 Openingen 7 - 12 mm.  
< 7 mm of > 12 mm, tenzij 

diepte opening < 10 mm 
✓   

1) 

3.1.2 Openingen 25 - 45 mm.  < 25mm of > 45mm ✓   1) 

3.1.3 
Openingen tussen bedbodem 

en zijwand. 
 < 25 mm ✓   

1) 

3.1.4 Openingen 65 - 230 mm.  < 65 mm of > 230 mm ✓   1) 

3.1.5 Openingen > 230 mm.  beperkt toegestaan ✓   1) 

3.1.6 V-vormige openingen  niet toegestaan ✓   1) 

3.1.7 Openingen bedbodem  
lattenbodem   60 mm, 

gaasbodem  85 mm 
✓    

3.1.8 Afmetingen matras 
binnenmaten bed: 

… mm 
opening met zijwand  20 mm   X 

7) 

3.1.9 Bevestiging matras  voorkomt optillen   X 7) 

3.2.1 
Scharende delen en 

beknellingspunten 
 

uitsluitend bij opzetten, openen 

en sluiten 
✓   1) 

3.2.2 
Openingen bij aangedreven of 

"veer"mechanismen 
 < 5 mm of > 18 mm   X  

3.2.3 
Openingen bij onbedoelde 

bewegingen door defecten 
 < 5 mm of > 18 mm   X  

3.2.4 Vergrendeling tegen inklappen  voldoen aan type a, b, c of d   X  

3.2.5 Te openen zijde  niet onbedoeld dichtvallen ✓   1) 

3.2.6 
Klap, beknelling en scharend 

effect bij openen en sluiten 
 

niet toegestaan (voldoet indien 

principe a, b of c aanwezig is) 
✓   

1) 

3.3.1 Hoogte uitvalbeveiliging.  mm > 600 mm ✓   1),2) 

3.3.2 
Bedbodem > 200 mm boven 

vloeropp. 
 uitvalbeveiliging noodzakelijk ✓   1) 

3.3.3 
Overklimbaarheid zijden hoger 

dan 900 mm boven vloer 

bovenzijde 

uitvalbeveiliging ….

mm boven vloer 

beveiliging tegen uitklimmen ✓   1),2) 

3.3.4 
Hoogte uitvalbeveiliging bij 

verstelbare bodem box 
 > 300 mm   X  

3.3.5 
Uitstekende randen of inke-

pingen binnenkant product 
 <  5mm of > 600 mm ✓   1) 

3.3.6 

Beklimbare punten minder dan 

600 mm van bovenrand bij 

standaardboxen 

 > 300 mm   X  

3.3.7 Verstellen van bodem  
gereedschap of vergrendeling 

vereist 
  X 1) 
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Eisenpakket KBB (vervolg) kinderledikant HSL06-02 

Par/art. Toetsing Gemeten Eis OK 
Niet 

OK 
N.v.t. Opm. 

3.3.8 
Delen die geopend kunnen 

worden 
 

vergrendeling verplicht met 

aanduiding 
✓   

1) 

3.3.9 Eisen aan vergrendeling a 
voldoen aan type a, b, c, d of 

e 
✓   

1) 

3.3.10 Openen beweegbare zijde  met één hand mogelijk ✓   1) 

3.3.11 
Passief uitvallen bij 

onvergrendelde toestand 
 

product moet voldoende 

weerstand bieden 
✓   3) 

3.3.12 
Leuning of handgreep bij trap 

of ladder 
 

verplicht; 

16 mm  diameter  45 mm 

  X  

3.3.13 Treden of sporten  
breedte ≥ 300mm; 

optrede 200 ± 50 mm 

  X  

3.3.14 
Open ruimte voor voet achter 

ladder. 
 > 70 mm 

  X  

3.3.15 Aantrede trap.  > 140 mm   X  

3.3.16 Sporten of treden horizontaal.  - 3°  hellingshoek  3°   X  

3.3.17 Hellinghoek ladder of trap  constant   X  

3.4.1 Zelftappende schroeven  
niet toegestaan voor 

demontabele onderdelen 
✓   

1) 

3.4.2 
Sterkte bodem bij dynamische 

belasting 
 geen gebreken of losraken ✓   

4) 

3.4.3 
Bevestiging bodem hoger dan 

200 mm boven vloeropp. 
 

uitsluitend los te maken met 

gereedschap 
✓   

1) 

3.4.4. 
Sterkte zijden bij dynamische 

en statische belasting. 
 geen gebreken of losraken ✓   5) 

3.4.5 Duurzaamheid vergrendeling  
geen 

gebreken/disfunctioneren 
✓   5) 

3.4.6 
Duurzaamheid beweegbare 

zijde 
 

geen 

gebreken/disfunctioneren 
✓   3) 

3.4.7 Sterkte gaas en textiele zijden  geen gebreken   X  

3.4.8 Sterkte verstelbare zijwanden  
geen 

gebreken/disfunctioneren 
✓   3) 

3.4.9 Sterkte en bevestiging trap  
geen 

gebreken/disfunctioneren 

  X  

3.4.10 
Bevestiging trap of ladder aan 

product 
 aanwezig 

  X  

3.5.1 Stabiliteit  
max. 1 poot of hoek van 

vloer 
✓   3) 

3.5.2 Wielen  steunpunten of blokkering   X  

3.6.1 Kleine onderdelen  niet vrijkomen na test   X  

3.6.2 Stickers in verblijfruimte kind  niet toegestaan ✓   1) 

3.6.3 Stickers en opschriften  mogen niet loslaten ✓   5) 

3.6.4 Schuim of vulmateriaal  niet loslaten door bijten   X  
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Eisenpakket KBB (vervolg) kinderledikant HSL06-02 

Par/art. Toetsing Gemeten Eis OK 
Niet 

OK 
N.v.t. Opm. 

3.7.1 Test met bol en ketting  mag niet blijven haken ✓   4) 

3.7.2 Koordjes en linten  lengte  200 mm   X 1) 

3.7.3 Lussen  omtrek  360 mm   X 1) 

3.8 Scherpe randen  niet toegestaan ✓   1) 

3.9.1 
Luchtdoorlatendheid 

bedbodem 
 voldoende hoog ✓   

1) 

3.9.2 Luchtdoorlatendheid product.  voldoende hoog ✓   1) 

3.9.3 Splinteren of delamineren.  niet toegestaan ✓   1) 

3.9.4 Plantaardig materiaal  niet aangetast ✓   1) 

3.9.5 Materialen en oppervlakten  voldoen aan EN 71-3    8) 

3.9.6 Metalen  corrosiebestendig ✓   1) 

3.9.7 
Afstand matras tot boven-

liggende bedbodem of dakje 
 ≥ 680 mm ✓   

1) 

3.10 Brandveiligheid textiel  voldoen aan EN 71-2   X  

3.11.1 

Bovenzijde matras voor 

kinderen die niet zelfstandig in 

bed kunnen klimmen 

 
850 – 1100 mm boven 

vloeropp. 
✓  

 1) 

3.11.2 

Hoogte bovenste opstap voor 

kinderen die wel zelfstandig in 

bed kunnen klimmen 

295 mm  300 mm ✓  
 1) 

3.11.3 Zijden van bed of box  (gedeeltelijk) te openen ✓   1) 

3.11.4 
Constructiebalk boven 

toegangszijde 
1833 mm ≥ 1800mm boven vloer ✓   1) 

3.11.5 
Diepte box bij 1 te openen 

zijde 
  900 mm   X 

 

3.11.6 
Diepte box bij 2 te openen 

zijden 
  1600 mm   X 

 

3.12 Opschriften.  

gebruiksvoorschriften, 

waarschuwingen en informatie 

fabrikant 

✓  
 

1) 

3.12 Gebruiksaanwijzing.  aanwezig ✓   6) 

Opmerkingen: 

1) Vastgesteld bij een inspectie van een bed HSL06-02  dat reeds in gebruik is bij Kinderopvang Mirakel, locatie 

Bovenkerkerweg 81 Amstelveen op 5-2-2019. 

2) Bij onderbed vormt het boven bed de beveiliging tegen uitklimmen, bij het bovenbed is het dakje de beveiliging 

tegen uitklimmen. 

3) Zie SHR rapportage 7.328-1 van 16-10-2007(Bijlage3). 

4) Zie SHR rapportage 12.0366-1 van 14-6-2013(Bijlage 6). 

5) Zie TNO rapportage TC-RAP-06-18164/mso van 21-4-2006 (Bijlage 7). 

6) Zie Bijlage 8. 

7) Matras niet beoordeeld. 
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8) Niet bepaald maar uitgaande van de certificering op het moment van productie van het bed, zie Bijlage 8, moet 

aan deze eis zijn voldaan. 
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Bijlage 2: Foto’s van beoordeeld bed bij inspectie op locatie 

 

  

Foto 1: Proefstuk 190085 - kinderledikant HSL06-02- 

vooraanzicht. Hekjes geopend. 

Foto 2: Proefstuk 190085 - kinderledikant HSL06-02-

vooraanzicht. Hekjes gesloten. 
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Foto 3: Proefstuk 190085 - kinderledikant HSL06-02- 

detail type sticker op zijwand. 

Foto 4: Proefstuk 190085 - kinderledikant HSL06-02- 

detail waarschuwingssticker voorzijde. 

 

 

Foto 5: Proefstuk 190085 - kinderledikant HSL06-02- 

detail markering geopend/gesloten. 

Foto 6: Proefstuk 190085 - kinderledikant HSL06-02- 

detail fabrikant aanduiding. 
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Bijlage 3: SHR rapportage 7.328-1 
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Bijlage 4: SHR rapportage 7.328-3 
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Bijlage 5: SHR rapportage 7.328-5 
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Bijlage 6: SHR rapportage 12.0366-2  
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Bijlage 7: TNO rapportage TC-RAP-06-18164/mso 
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Bijlage 8: Gebruiksaanwijzing/onderhoudsvoorschrift 

Belangrijk. 

Zorgvuldig bewaren. Nauwkeurig bestuderen 

 

 

   Fabrikant: Kids-F B.V.    

       Nijverheidstraat 60-2 

       6681 LN Bemmel 

  

       meubilair voor de kinderopvang 

 

   Tel: 026 – 4436440 

       Fax: 026 -  4436447 

 

       E-mail: info@kids-f.nl 

 

Gebruiksaanwijzing:  Hsl06 modellen A.2.,C.2.,E.1., E.2., F.1., F.2., G.1., G.2., H.1., H.2. 

 

 

Hartelijk dank voor de aanschaf van deze Kids-F hoogslaper/stapelbed. Bij het juiste gebruik zult U jaren 

plezier hebben van dit hoogwaardige product. Lees daarom voor gebruik deze gebruiksaanwijzing 

aandachtig door. 

 

Model aanduiding: 

 

X.1. bed met 1 hekwerk aan bovenzijde. 

X.2. bed met 2 hekwerken. 

 

A.X bed met vaste hoog gemonteerde onderbodem en dichte achterwand. (A.1. niet leverbaar) 

C.X. bed met vaste hoog gemonteerde onderbodem en spijlen achterwand. (C.1. niet leverbaar) 

E.X. bed met vaste onderbodem en dichte achterwand. 

F.X. bed met uittrekbare bedbodem en dichte achterwand. 

G.X. bed met vaste onderbodem en 2 spijlen achterwanden. 

H.X. bed met uittrekbare bedbodem en 2 spijlen achterwanden. 

  

mailto:kids-fbv@hetnet.nl
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Doel gebruik: 

 

Het gecertificeerde stapelbed, is bedoeld als slaapmeubel voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Het 

toepassingsgebied is professioneel gebruik in kinderdagverblijven.  

 

Het bed is gecertificeerd volgens de volgende eisen: 

 

Eisenpakket EP 149 v2 van het Keurmerkinstituut met als basis het VWA eisen pakket voor kinderbedden en 

-boxen voor de Kinderopvang gepubliceerd 26 januari 2006.  

 

Constructie: 

 

Het bed is zo geconstrueerd en uitgevoerd dat bij aanwending overeenkomstig redelijkerwijs te verwachten 

gebruik er geen gevaar optreedt voor de veiligheid en de gezondheid van een daarin geplaatst kind. 
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Aanwijzing voor montage en demontage: 

 

Het bed heeft een dermate specifieke opbouw, dat montage en demontage, alleen uitgevoerd mag worden 

door monteurs opgeleid en aangewezen door Kids-F B.V. Indien door anderen dan hiervoor genoemd tot 

montage of demontage wordt overgegaan vervalt alle aansprakelijkheid van Kids-F B.V. 

Bedden dienen bij aflevering altijd voor U als klant gemonteerd te worden. Als dit niet het geval is, neem dan 

contact op met uw dealer of met ons als fabrikant, let wel alle aansprakelijkheid van Kids-F B.V. vervalt als u 

het bed zelf gaat monteren/demonteren.  

 

Plaatsingsinstructie:         WAARSCHUWING 

 

Bedden dienen geplaatst te worden op een goede vlakke ondergrond, om een goede werking te garanderen. 

Let er bij de plaatsing op dat doorgangen niet worden geblokkeerd, bedden dienen aan de zijde waar het 

kind in en uit bed gehaald wordt een tussenruimte van minimaal 60cm te hebben. Let, bij het plaatsen van 

bedden, op voor mogelijk bereikbare objecten die gevaar op kunnen leveren, denk hierbij aan stopcontacten, 

decoratie, lampen, ramen en dergelijke. Plaats het bed niet naast koorden van gordijnen en zonnewering. 

Ben ook voorzichtig met open vuur en andere hittebronnen, zoals radiatoren, straalkachels, gasvlammen etc. 

in de buurt van het bed. 

 

Indien het bed binnen een ruimte mogelijk “verschoven” wordt contoleer dan of het bed nog goed horizontaal 

staat en de geleidingen goed functioneren, als dit niet zo is kunt U de stelpoot onderaan de linkerbed poot in 

of uitdraaien, totdat alles weer naar behoren functioneert. 

 

Matrassen:                                      WAARSCHUWING 

 

In de bedden mogen matrassen met een minimale dikte van 8cm gebruikt worden, de matrassen mogen 

maximaal 2cm korter en smaller zijn dan de bedombouw. Aanbevolen matrasmaat 118x58cm dikte van 8cm. 

Kussens of kussenachtige stootranden mogen niet in de bedden worden gebruikt.  

Indien een andere dikte matras gebruikt wordt dan 8cm moet deze zodanig zijn dat de interne hoogte 

(afstand tussen hoogst beklimbare punt en bovenkant wanden) ten minste 600mm bedraagt. 

Ook is het raadzaam om elke week de matrassen te keren, de bedden zijn standaard voorzien van 

voldoende geventileerde bodems om verstikking en wiegendood te voorkomen. 

 

Beddengoed:    WAARSCHUWING 

 

Gebruik voor kinderen tot 2 jaar geen dekbedden.  
 

Slapen:     WAARSCHUWING 

 

Leg het kind op de rug te slapen ter voorkoming van wiegendood. 
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Voorwerpen in het bed:   WAARSCHUWING 

 

Leg nooit voorwerpen in het bed die kunnen dienen als opstapmogelijkheid om uit het bed te klimmen, of die 

gevaar opleveren voor verstikking of wurging. 

 

Kleding:    WAARSCHUWING 

 

Leg nooit kinderen in bed met kleding v.v. koordjes of andere kledingstukken die verstikking kunnen 

veroorzaken. 

 

Ergonomie: 

 

Kinderen die in en uit bed getild moeten worden slapen op het bovenste bedje. Kinderen die zelf in en uit 

bed kunnen slapen in het onderste of in het bovenste bedje door gebruikmaking van het speciale laddertje, 

het gebruik van het laddertje mag alleen onder begeleiding van een leidster(er). 

 

Bediening:                                      WAARSCHUWING 

 

Het bed is voorzien van 1 of 2 van verticaal naar horizontaal te verschuiven hekwerken. De hekwerken zijn 

met 1 hand  te bedienen, het beste kunt U het hekwerk bij de middelste spijl vastpakken om het bed te 

openen. Indien U het hekwerk opent, open het dan volledig anders bestaat er de mogelijkheid dat het 

hekwerk weer dichtgaat terwijl U zich eronder bevindt. 

 

Laat het hekwerk nooit naar beneden vallen, door dit veelvuldig te doen kan schade aan de ophanging van 

de hekwerken ontstaan dit valt niet onder de garantie. Zorg er ten allen tijde voor dat het/de hekwerk(en) in 

gesloten en vergrendelde toestand achter blijft(ven), verticaal dus en vergrendeld, dit geldt voor het boven 

en onderbed, dus ook als u het bed niet gebruikt, schade ontstaan doordat de hekken gaan doorhangen valt 

niet onder de garantie.  

 

Indien U een kind achterlaat in het bed, sluit dan ten allen tijde de grendel op het desbetreffende hekwerk, 

alleen op deze manier biedt het bed de hoogst mogelijke veiligheid het voor het kind. Alleen zo ligt het kind 

veilig in bed, dit geldt voor het bovenste en onderste bed. 

 

Bij de bedden model F en H is de onderste bodem uittrekbaar, til de bodem aan de voorzijde ca. 2-3cm op 

en trek hem naar u toe. Nu is heb bed beter te verschonen en schoon te maken. Terug plaatsen gebeurt in 

omgekeerde volgorde. 

 

Het onderste bed is optioneel te voorzien van een peuterstand/ruststand (behalve modellen A en C). Plaats 

het onderste hekwerk in de bovenste stand en vergrendel het hekwerk aan de rechter zijde. Het bed kan zo 

dienen als rustbedje voor peuters. Ook hier geldt weer indien het bed niet meer in deze positie gebruikt 

wordt, bed sluiten en het hekwerk vergrendelen ter voorkoming dat kinderen gaan spelen in het bed. 
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Deze bedden zijn uitgevoerd met AXA raamgrendels, het is belangrijk om de grendel zoals bedoeld door de 

fabrikant te gebruiken anders kan er schade aan dit hoogwaardige product ontstaan, waardoor het zijn 

veiligheidsfunctie mogelijk niet meer geheel kan vervullen. 
 

 

De AXA grendel als volgt gebruiken: 

 

Bij het openen van het bed eerst het zwarte knopje indrukken en dan pas de grendel verdraaien. 

Indien U dit gelijktijdig doet (drukken en draaien) kan er schade ontstaan aan de grendel, dit valt niet 

onder de garantie. 

 

Als U het zwarte knopje met meer dan normale kracht in moet duwen draai dan bij openen van het 

bed de grendel eerst in de sluitrichting zoals aangegeven op de sticker en volg daarna de hierboven 

beschreven instructie voor het openen. 

 

 

Trapje / ladder: 

 

Als optie is een ladder leverbaar voor kinderen die zelf in en uit bed kunnen klimmen. Nadat het onderste 

bed gesloten is en het bovenste bed geopend, kan de ladder aan de rand van de bedbodem gehaakt worden 

en het kind onder begeleiding naar boven klimmen. 

 

Waarschuwing 

 

De ladder mag alleen maar onder begeleiding gebruikt worden en dient na gebruik van het bed los genomen 

te worden en dient het hekwerk gesloten en vergrendeld te worden. 
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Onderhoud: 

 

Dagelijks:  Sluiten en vergrendelen van de hekwerken, indien het bed niet gebruikt wordt, zo voorkomt u 

tevens dat kinderen in de bedden gaan spelen. 

 

Maandelijks: Controle op werking van de beweegbare delen, eventueel inspuiten geleiding en  

beweegbare delen van grendels met teflonspray. 

 

Jaarlijks: Algehele controle op de beweegbare delen en totale constructie, onderdelen mogen  

niet los gaan zitten of overmatige speling vertonen. 

  Grendels, inspuiten met teflonspray 

  Geleidingen van hekwerken, inspuiten met teflonspray. 

  Stalen pennen van hekwerken, inspuiten met teflonspray. 

 

Schoonmaken: Gelakt hout, afnemen me licht sopje met niet agressief schoonmaakmiddel 

  eventueel opnieuw in oliën met meubelolie. 

 

Stoffen dakje(s): Het stoffen dakje kan afgenomen worden door aan de voor en achterzijde 2x4  

schroeven en 1 schroef van de roede te demonteren. Hierna kan het katoenen dakje  

met een sopje gewassen worden. Let wel de stof is brandwerend maar na enkele  

keren wassen kan de brandvertraging minder worden. Laat dan de stof opnieuw  

impregneren of laat het dakje vervangen voor een nieuw dakje. Let er bij het  

terugmonteren van het dakje op dat de schroeven weer goed teruggeplaatst worden,  

indien U bemerkt dat de schroeven niet meer hun functie vervullen zijn neem dan contact op 

met Uw dealer en stel het bed buiten werking. 

 

Kunstlederen dakje(s): 

 

  Het kunstlederen dakje kan zonder het dakje te demonteren met een vochtige doek  

met een licht sopje afgenomen worden. 

 

Half houten dakje(s): 

 

  Het half houten dakje kan zonder het dakje te demonteren met een vochtige doek  

met een licht sopje afgenomen worden. 
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Algemeen:    WAARSCHUWING 

 

Indien er tussentijd iets kapot gaat, stel het bed dan buiten werking, breng uw  

collega’s op de hoogte en raadpleeg de dealer of ons als fabrikant. Mocht er door het 

gebruik van een defect bed een ongeval van welke aard ontstaan dan is Kids-F B.V. niet 

aansprakelijk. 
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Garantie: 

 

4 jaar op constructie, van door Kids-F geleverde en gemonteerde producten, bij eigenlijk gebruik.    

1 jaar op lakwerk. Er wordt geen garantie verleend bij gebreken die voortkomen uit oneigenlijk  

gebruik of eigenhandige aanpassingen. Laat al uw gebreken herstellen door gekwalificeerde Kids-F 

monteurs met de originele onderdelen, alleen dan behoudt U een goed werkend, veilig en goedgekeurd 

product. 

 

Service: 

 

Kids-F B.V. heeft een eigen service dienst welke te raadplegen is via uw dealer of direct op  

026-4436440, zorg dat u Uw klantnummer (van uw dealer) paraat hebt als u van onze service gebruik wenst 

te maken. Tevens kunnen we U van dienst zijn via Uw dealer voor het jaarlijks onderhoud van al Uw Kids-F 

meubilair. 

 

 
 

 

 

Uw dealer:    

 

 

     ’t Heutinkhuis 

     Nijverheidsstraat 45 

     7461 AD Rijssen 

  

     Tel: 0548-536600 
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