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Verklaring van SKH:
Dit productcertificaat is op basis van M/10 ‘Kinderbedden en -boxen’ d.d. 10-11-2014, afgegeven conform
het SKH Reglement voor Certificatie.
SKH verklaart dat de door de producent vervaardigde kinderbedden en -boxen voldoen aan in dit productcertificaat
omschreven eisen.
SKH verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde kinderbedden
en -boxen bij voortduring aan de in dit productcertificaat vastgelegde eisen voldoen, mits zij voorzien zijn van het
hieronder afgebeelde SKH-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
Door SKH wordt in het kader van dit productcertificaat controle uitgeoefend op de productie van de Kinderbedden
en -boxen; er wordt geen controle uitgeoefend op het gebruik ervan.
SKH verklaart dat de in tabel 1 genoemde producten met hun respectievelijk artikelnummers voldoen aan de van
toepassing zijnde eisen van het Warenwetbesluit kinderbedden en -boxen en aan de Warenwetregeling nadere eisen
kinderbedden en -boxen kinderopvang.
Voor SKH

drs. H.J.O. van Doorn, directeur

Gebruikers van dit productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is;
raadpleeg hiertoe de SKH-website: www.skh.org.
Dit productcertificaat bestaat uit 3 bladzijden.

Beoordeeld is:
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Prestatie
Periodieke controle
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1

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1

Onderwerp en toepassingsgebied
Het productcertificaat heeft betrekking op kinderbedden en -boxen. Deze meubels kunnen naast privaat
gebruik ook worden toegepast bij de kinderopvang zoals in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en
kinderafdelingen van ziekenhuizen.

1.2

Merken
Iedere kinderbedden en -boxen worden leesbaar en zichtbaar gemerkt met het SKH-certificatiemerk.
De uitvoering van dit merk is als volgt:
- SKH-certificatiemerk (in groen of zwart);
- desbetreffende product code uit tabel 1;
- certificaatnummer 33315 en artikkelnummer;
- naam of handelsnaam en adres fabrikant importeur, verkoper of leverancier;
- chargenummer/productiedatum.

1.3

Productspecificatie
De producten weergegeven in tabel 1 zijn beoordeeld en kunnen worden toegepast in de private sfeer
en in de kinderopvang.
Tabel 1
Product naam
GL Stapelbed

Product code
GL-SLB

Artikelnummer
005632

GL Stapelbed

GL-SLB

005633

GL Stapelbed

GL-SLB

005636

GL Stapelbed

GL-SLB

005637

GL Hoogslaper

GL-HSL-EVAC

005638

GL Evacuatiebed
GL verrijdbare bedladder
GL Ladder
GL Peuterbed
GL Enkele Box
GL Duo-Box
GL Enkele Box
GL Duo-Box
Buitenbed Dubbel
Buitenbed Enkel
BL Stapelbed

GL-EVAC
GL-VLSLB
GL-LSLB
GL-PRB
GL-EBOX
GL-DBOX
GL-EBOX
GL-DBOX
BBD01-4D
BBD01-2D
BL-SLB

005142
005646
005647
005198
005085
005086
005090
005091
701498
701499
701530

BL Evacuatiebed
BL Hoogslaper

BL-EVAC
BL-HSL-EVAC

701531
701532

BL Enkele Box
BL Duo-Box
BL enkele Box
BL Duo-Box
Sl Stapelbed

BL-EBOX
BL-DBOX
BL-EBOX
BL-DBOX
SL-SLB

701533
701541
701548
701549
701670

SL Hoogslaper

SL-HSL-EVAC

701671

SL Stapelbed

SL-SLB

701672

Beschrijving
GL stapelbed v.v. katoenen dak,
2x grendel, spijlen achterwand, op wielen
GL stapelbed v.v. katoenen dak,
2x grendel, dichte achterwand, op wielen
GL stapelbed v.v. katoenen dak,
2x grendel, dichte achterwand
GL stapelbed v.v. katoenen dak,
2x grendel, spijlen achterwand
GL hoogslaper v.v. katoenen dak,
1x grendel, incl. evacuatiebed
GL Evacuatiebed met deur aan lange zijde
GL verrijdbare bedladder voor stapelbed
GL ladder voor stapelbed
GL peuterbed easy
GL verhoogde enkele box
GL verhoogde duo-box
GL verhoogde enkele box op wielen
GL verhoogde duo-box op wielen
Buitenbed dubbel met 4 deuren aan 1-zijde
Buitenbed enkel met 2 deuren aan 1-zijde
BL Stapelbed vv. katoenen dak, 2 grendel,
dichte achterwand
BL Evacuatiebed met deur aan lange zijde
BL Hoogslaper v.v. katoenen dak, 1x
grendel, incl. evacuatiebed
BL verhoogde enkele box
BL verhoogde duo-box
BL verhoogde enkele box op wielen
BL verhoogde duo-box op wielen
SL Stapelbed v.v.katoenen dak, 2x
grendel, dichte achterwand
SL Stapelbed hoogslaper v.v. katoenen
dak, 1x grendel, incl. evacuatiebed
SL Stapelbed v.v. katoenen dak,
2x grendel, spijlen achterwand
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Product naam
SL Hoogslaper

Product code
SL-HSL-EVAC

Artikelnummer
701673

SL Enkele Box
SL Enkele Box
SL Duo-Box
SL Duo-Box

SL-EBOX
SL-EBOX
SL-DBOX
SL-DBOX

701700
701701
701702
701703

Beschrijving
SL Hoogslaper v.v. dak 1x grendel, spijl-,
dichte achterwand
SL verhoogde enkele box
SL verhoogde enkele box op wielen
SL verhoogde duo-box
SL verhoogde duo-box op wielen

2

GEBRUIKERS VOORSCHRIFTEN
De voorschriften voor plaatsing en het gebruik van de kinderbedden en -boxen moeten bij ieder product
meegeleverd worden. De voorschriften dienen door de gebruiker in acht worden genomen.

3

PRESTATIES
Alle producten opgenomen in tabel 1 voldoen aan de Warenwetbesluit kinderbedden en -boxen: artikel 3 en
artikel 8 en aan de Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang: bijlage I en bijlage II.

4

WENKEN VOOR DE TOEPASSER

4.1

Bij aflevering van kinderbedden en -boxen inspecteren of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
Indien op grond van bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
Kids-F B.V.
en zo nodig met:
de certificatie instelling SKH
‘Het Cambium’
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen
Postbus 159, 6700 AD Wageningen
Tel.
(0317) 45 34 25
E-mail:
Fax
(0317) 41 26 10
Website:

mail@skh.org
http://www.skh.org

4.2

Productcertificaat
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige
productcertificaat.

4.3

Geldigheidscontrole
Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http://www.skh.org.

