Kinderautostoel

Een kinderautostoeltje is bedoeld voor kinderen van 13 tot 18 kilo, ongeveer van één tot vier jaar.
Deze ‘groep 1’ stoeltjes bevestig je op de autostoel of bank. Je kind wordt in de autostoel met een 5puntsgordel vastgemaakt en
kijkt met de rijrichting mee. Maar het is veiliger om je kind tegen de rijrichting in te vervoeren. Dit kan
in speciale modellen. Een kinderautostoel biedt door zijn 5-puntsgordel veel meer veiligheid dan een
zittingverhoger. Daarbij is het wel van belang dat je je kind op de juiste manier vastzet. Pas bij 18 kilo,
gemiddeld ruim 4 jaar, is een kind te groot voor een kinderautostoel en is het tijd om over te stappen
naar een zittingverhoger.
Kooptips

Kooptips R44-kinderautostoel






Het autostoeltje moet volgens de wet voldoen aan de nieuwste Europese veiligheidseisen
(ECE 44/03 of 44/04). Dit is te zien aan het keuringslabel waarop in een rondje de letter E plus
een getal staat. Het goedkeuringsnummer staat hieronder en moet beginnen met 03 of 04.
Het autostoeltje moet passen bij het gewicht van uw kind. Dit staat ook aangegeven op het
keuringslabel. Vaak wordt bij de verkoop ook de leeftijd vermeld, maar let op: het ene kind kan
op dezelfde leeftijd veel zwaarder zijn dan het andere.
Koop alleen een tweedehands autostoeltje als u zeker weet dat het niet betrokken was bij een
aanrijding en niet beschadigd is.
Neem bij het kopen van een kinderautostoel niet alleen uw eigen auto, maar ook uw
kind(eren) mee. Controleer of het autostoeltje goed voor- en achterin de auto kan worden
bevestigd en laat uw kind verschillende stoeltjes uitproberen.
Kijk bij de aanschaf ook naar de grootste stand van de autostoel, uit een grote stoel groeit je
kind niet zo snel, daardoor kun je langer wachten met de overstap naar een zittingverhoger en
dat is veiliger voor het kind.

Kooptips i-Size-kinderautostoel





Het autostoeltje moet voldoen aan de Europese veiligheidseisen (i-Size) . Dit is te zien aan
het keuringslabel of –sticker waarop in een rondje de letter E plus een getal staat. Hiernaast
staat het woord: i-Size.
Het autostoeltje moet passen bij de lengte van uw kind. Dit staat ook aangegeven op het
keuringslabel, onder het woord i-Size.
Neem uw eigen auto mee bij het kopen van een i-Size-autostoeltje en controleer of het stoeltje
goed op de i-Size-ready zitplaats van uw auto kan worden bevestigd.
Koop een i-Size-autostoeltje waarin uw kind zo lang mogelijk achterwaarts vervoerd kan
worden, hoe langer achterwaarts, hoe veiliger.

Gebruiktips








Het goed monteren in de auto van een autozitje is van essentieel belang voor het veilig
vervoeren van uw kind.
Lees de gebruiksaanwijzing van het autozitje zorgvuldig en volg de instructie nauwkeurig op.
Het autozitje mag na montage nog maar een beetje speling hebben in voor- en zijwaartse
richting.
Zorg ervoor dat de ruimte tussen uw kindje en de gordels van het autostoeltje maximaal twee
vingers is (een kind heeft de ene dag dikkere kleding aan dan de andere).
Vervoer uw kindje zo lang mogelijk in een kinderautostoel als hij hier qua lengte en gewicht
nog in past. Zelfs als uw kind al voldoet aan het minimumgewicht van een zittingverhoger. Dit
is veiliger voor het kind.
Als u een botsing heeft gehad met de auto, vervang dan de autostoel. Het stoeltje kan
namelijk beschadigd zijn zonder dat u dit aan de buitenkant ziet.
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