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1. Introductie 
  

1.1 Opdracht: Toetsing aan relevante eisen op gebied van veiligheid conform de 

Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen Kinderopvang. 
  

1.2 Datum opdracht: 03-05-2021 

  

2. Materialen en methoden 

 
   

2.1 Getest product: Omschrijving: Stapelbed met spijlen hekje (zie foto’s in Bijlage 1). 

Het proefstuk is door de opdrachtgever geselecteerd. 
 

 
  

 Specificaties: 

Materiaal  Gemelamineerd MDF 

Vergrendeling Axa raamboompje 

Poten/wielen 30 x 30 mm alu profiel met kunststof doppen, 

één poot hoogte verstelbaar 

Zijwanden Gesloten, gemelamineerd MDF 

Bodem Gemelamineerd MDF voorzien van 

ventilatiesleuven 

Bevest. bodem Excenters met doorsteekpennen 

Afwerking Gemelamineerd unie wit 
 

 
 

 Code fabrikant: Puur Stapelbed PU-SLB 
 

 
 

 SHR code: 210259-4 , 210259-6 
  

2.2 Producent: KidsF 
  

2.3 Datum ontvangst: 210259-4: 29-09-2021 

210259-6: 15-12-2021 
  

2.4 Beproevingen: Toetsing aan relevante eisen (veiligheidscriteria) uit het eisenpakket 

Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen Kinderopvang. 
  

2.5 Testperiode: De toetsing is bij SHR uitgevoerd van 24-11-2021 t/m 13-12-2021. 

  

3. Resultaat Het onderzochte exemplaar VOLDOET aan alle individuele gestelde eisen 

 (een uitgebreide omschrijving van de resultaten is weergegeven in Bijlage 2). 
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Bijlage 1 Foto’s van het beproefde product – KidsF stapelbed Puur 

  

Foto 1:  Beproefd exemplaar 210259-6 – vooraanzicht 

in gesloten toestand 

Foto 2: Beproefd exemplaar 210259-6 – 

achteraanzicht  

 

 

Foto 3:  Beproefd exemplaar 210259-6 zijaanzicht  Foto 4: Beproefd exemplaar 210259-6– detail 

montage bedbodem 
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Foto 5:  Beproefd exemplaar 210259-6– detail 

zijaanzicht hekjes in gesloten toestand 

Foto 6: Beproefd exemplaar 210259-6– detail 

zijaanzicht hekjes in geopende toestand 

  

 

 

Foto 7:  Beproefd exemplaar 210259-6– detail groef 

van het onderhekje in gesloten toestand 
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Bijlage 2 Specificatie van de resultaten – KidsF stapelbed Puur 

 

Eisenpakket kinderbedden en -boxen voor de Kinderopvang 

Par/art. Toetsing Gemeten Eis OK 
Niet 

OK 
N.v.t. Opm. 

3.1 Beknelling 

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 > 45 mm ✓   1) 

3.1.3 
Openingen tussen bedbodem 

en zijwand. 
mm < 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 mm 
lattenbodem   60 mm, 

gaasbodem  85 mm 

✓   
1) 

3.1.8 Afmetingen matras 
binnenmaten bed: 

… mm 
opening met zijwand  20 mm   X 

 

3.1.9 Bevestiging matras  voorkomt optillen   X  

3.2 Gevaar bewegende delen 

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 Vallen van hoogte 

3.3.1 Hoogte uitvalbeveiliging.  > 600 mm ✓   1) 

3.3.2 
Bedbodem > 200 mm boven 

vloeropp. 
 uitvalbeveiliging noodzakelijk ✓   

1) 

3.3.3 
Overklimbaarheid zijden hoger 

dan 900 mm boven vloer 
 beveiliging tegen uitklimmen ✓   

1) 

3.3.4 
Hoogte uitvalbeveiliging bij 

verstelbare bodem box 
 > 300 mm   X  

3.3.5 
Uitstekende randen of in- 

kepingen 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 
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Eisenpakket KBB (vervolg) Puur stapelbed 

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  
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 
✓   

1) 

3.3.12 
Leuning of handgreep bij trap 

of ladder 
 

verplicht; 

16 mm  diameter  45 mm 
  X 

 

3.3.13 Treden of sporten  
breedte ≥ 300 mm; 

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 Sterkte & stabiliteit 

3.4.1 Zelftappende schroeven  
niet toegestaan voor 

demontabele onderdelen 
✓   

1) 

3.4.2 
Sterkte bodem bij dynamische 

belasting 
 geen gebreken of losraken ✓   

 

3.4.3 
Bevestiging bodem hoger dan 

200 mm boven vloeropp. 
 

uitsluitend los te maken met 

gereedschap 
✓   

 

3.4.4. 
Sterkte zijden bij dynamische 

en statische belasting. 
 geen gebreken of losraken ✓   

 

3.4.5 Duurzaamheid vergrendeling  
geen 

gebreken/disfunctioneren 
✓   

 

3.4.6 
Duurzaamheid beweegbare 

zijde 
 

geen 

gebreken/disfunctioneren 
✓   

 

3.4.7 Sterkte gaas en textiele zijden  geen gebreken   X  

3.4.8 Sterkte verstelbare zijwanden  
geen 

gebreken/disfunctioneren 
✓   

 

3.4.9 Sterkte en bevestiging trap  
geen 

gebreken/disfunctioneren 
  X 

 

3.4.10 
Bevestiging trap of ladder aan 

product 
 aanwezig   X 

 

3.5 Stabiliteit 

3.5.1 Stabiliteit  
max. 1 poot of hoek van 

vloer 
✓   

 

3.5.2 Wielen  steunpunten of blokkering   X  

3.6-7 Verstikking & verstrikking 

3.6.1 Kleine onderdelen  niet vrijkomen na test ✓    

3.6.2 Stickers in verblijfruimte kind  niet toegestaan ✓    

3.6.3 Stickers en opschriften  mogen niet loslaten ✓   1) 

3.6.4 Schuim of vulmateriaal  niet loslaten door bijten   X  
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Eisenpakket KBB (vervolg) Puur stapelbed 

Par/art. Toetsing Gemeten Eis OK 
Niet 

OK 
N.v.t. Opm. 

3.7.1 Test met bol en ketting  mag niet blijven haken ✓    

3.7.2 Koordjes en linten  lengte  200 mm ✓    

3.7.3 Lussen  omtrek  360 mm ✓    

3.8-10 Constructie, materiaal & brand 

3.8 Scherpe randen  niet toegestaan ✓    

3.9.1 
Luchtdoorlatendheid 

bedbodem 
 voldoende hoog ✓   

 

3.9.2 Luchtdoorlatendheid product.  voldoende hoog ✓    

3.9.3 Splinteren of delamineren.  niet toegestaan ✓    

3.9.4 Plantaardig materiaal  niet aangetast ✓    

3.9.5 Materialen en oppervlakten  voldoen aan EN 71-3 ✓   5) 

3.9.6 Metalen  corrosiebestendig ✓    

3.9.7 
Afstand matras tot boven-

liggende bedbodem of dakje 
 ≥ 680 mm ✓   

2) 

3.10 Brandveiligheid textiel  voldoen aan EN 71-2   X  

3.11 Fysieke belasting 

3.11.1 

Bovenzijde matras voor 

kinderen die niet zelfstandig in 

bed kunnen klimmen 

 
850 – 1100 mm boven 

vloeropp. 
✓  

 
3) 

3.11.2 

Hoogte bovenste opstap voor 

kinderen die wel zelfstandig in 

bed kunnen klimmen 

220 mm  300 mm ✓  
 

 

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

3.11.4 
Constructiebalk boven 

toegangszijde 
1817 mm ≥ 1800 mm boven vloer ✓   

 

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 Documentatie 

3.12 Opschriften.  

gebruiksvoorschriften, 

waarschuwingen en informatie 

fabrikant 

✓  
 

 

3.12 Gebruiksaanwijzing.  aanwezig ✓   4) 

 

Opmerkingen: 

1) Getest op 210259-4 en 210259-6 

2) Voldoet met een matras van max. 85 mm 

3) Voldoet met een matras van max. 170 mm 

4) Zie Bijlage 4 

5) Zie Bijlage 3 
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Bijlage 3: Migratie bepaalde elementen NEN-EN 71-3 
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Bijlage 4: Door de fabrikant aangeleverde gebruiksaanwijzing/ 

onderhoudsvoorschrift 
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