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Belangrijk. 
Zorgvuldig bewaren. Nauwkeurig bestuderen 

 
 

      Heutink Productiepartners B.V. 
      Fresialaan 11 

      6851 TH Huissen 
  
      Kids-f: meubilair voor de kinderopvang 

  Tel: 026 – 7200720 

       
      E-mail: info@heutinkproductiepartners.nl 

 

Gebruiksaanwijzing:          Buitenbed Dubbel en Enkel 
 

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Kids-F Buitenbed. Bij het juiste gebruik zult u jaren plezier 

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

 
Model aanduiding: 

 

Buitenbed Dubbel  BBD01-4D 701498/701468 Buitenbed dubbel met 4 deuren aan 1-zijde  

Buitenbed Enkel BBD01-2D 701499/701568 Buitenbed enkel met 2 deuren aan 1-zijde  

 

 
Doel gebruik: 

 
Het buitenbed, is bedoeld als slaapmeubel voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar die niet zelfstandig 

uit het bed kunnen klimmen. Het toepassingsgebied is professioneel gebruik in kinderdagverblijven.  

 
Het bed is gecertificeerd volgens de volgende eisen: 

 
Eisenpakket BRL m/10 van het SKH te Wageningen met als basis het VWA eisen pakket voor 

kinderbedden en -boxen voor de kinderopvang gepubliceerd 26 januari 2006, en aanvullende eisen 

kinderbedden en –boxen gepubliceerd 24 juli 2008. 
 

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. 

 
Aanwijzig 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 Heutink Productiepartners B.V. Indien door 

anderen dan hiervoor genoemd tot montage of demontage wordt overgegaan vervalt alle 
aansprakelijkheid van Heutink Productiepartners 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 

Heutink Productiepartners B.V. vervalt als u het bed zelf gaat monteren/demonteren.  

mailto:info@heutinkproductiepartners.nl
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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, volle zon etc. in de buurt van het bed. 
 

Indien het bed verplaatst is, contoleer dan of het bed nog goed horizontaal staat en de geleidingen 
goed functioneren. Als dit niet zo is moet het bed verzet worden, totdat alles weer naar behoren 

functioneert. 

 
Het bed altijd op de 2 remmen plaatsen. 

 
Er worden twee wiggen los meegeleverd, waarmee u het bed waterpas kan zetten wanneer deze op 

een ongelijke ondergrond staat. Staat een bed niet waterpas, dan kunnen bepaalde onderdelen niet 

goed functioneren 
 

Bedden die buiten geplaatst worden dienen bij harde wind (windkracht 4 of meer) naar binnen 
gehaald te worden of beschut opgesteld te worden zodat ze geen hinder van regen en wind 

ondervinden. 
 

Daarnaast dienen de buitenbedden indien ze niet gebruikt worden op een beschutte plaats of binnen 

gestald te worden. Uit de wind en uit de regen. Dit zal de duurzaamheid aanzienlijk doen toe nemen.  
 

WAARSCHUWING 
 

Schroeven en dergelijke mogen niet los zitten, anders kan een kind klem raken met een lichaamsdeel 

of onderdelen van kleding, zoals touwtjes, snoeren, linten, die het risico van wurging met zich mee 
brengen. Indien dit wel het geval is raadpleeg dan de fabrikant of de dealer en stel het bed buiten 

werking en licht Uw collega’s in. 
 

 

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. 

 
AANBEVELING 

Het wordt aanbevolen om het matras na gebruik binnen neer te leggen op een droge plek. 

 
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. 
 

Bediening:                                      WAARSCHUWING 
 

Het bed is voorzien van één of twee paar draaideuren. De deuren zijn met twee handen te openen en 

te sluiten en met één hand te bedienen. 
 

Laat de draaideuren nooit zonder begeleiding dichtvallen, door dit veelvuldig te doen kan schade aan 
de ophanging van de deur ontstaan dit valt niet onder de garantie. Zorg er ten allen tijde voor dat de 

deuren in gesloten en vergrendelde toestand achter blijft, gesloten dus en vergrendeld. 

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

deze manier biedt het bed de hoogst mogelijke veiligheid voor het kind. Alleen zo ligt het kind veilig in 
bed.  

 
Het bed is 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. 
 

 

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. Schoonmaken buitenbed, afnemen 

me licht sopje met niet agressief schoonmaakmiddel. Dit geld ook voor het RVS gaas.  
 

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. 

 
     WAARSCHUWING 
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RVS gaas kan gaan oxideren/verweren indien niet volgens voorschrift onderhouden wordt. Oxidatie 
vorming in elke vorm valt (bij het niet na leven van de voorschriften) niet onder de garantie. 

 
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 Heutink Productiepartners B.V. niet 
aansprakelijk. 

 
Montagevoorschriften: 

 

De montagevoorschriften worden alleen op aanvraag door Heutink Productiepartners B.V. geleverd.  
 

Garantie:  
 

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

Er wordt geen garantie verleend bij gebreken die voortkomen uit oneigenlijk  
gebruik of eigenhandige aanpassingen. Laat al uw gebreken herstellen door gekwalificeerde Heutink 

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

 
Aanvullende garantie voorwaarden buitenbed: 

 

Bedden die buiten geplaatst worden dienen bij harde wind (windkracht 4 of meer) naar binnen 
gehaald te worden of beschut opgesteld te worden zodat ze geen hinder van regen en wind 

ondervinden. Schade of klachten die hieruit voortvloeien zullen tegen kostprijs verholpen kunnen 
worden maar vallen buiten de garantie. 

 

Daarnaast dienen de buitenbedden indien ze niet gebruikt worden op een beschutte plaats of binnen 
gestald te worden. Uit de wind en uit de regen. Indien de buitenbedden elke dag in weer en wind 

staan zal dit de duurzaamheid aanzienlijk bekorten en vervalt de garantie.  
 

Beschadigingen aan gaas, verkleuring en verwering van het plaatmateriaal en dergelijke vallen buiten 

de garantie. 
 

Service: 
 

Heutink Productiepartners B.V. heeft een eigen service dienst welke te raadplegen is via uw dealer of 
direct op 026-7200720, 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   
            

      

 


