
10 Veiligheidstips voor 
speelgoed

Zorg dat je de verkoper kan vertrouwen. Kies betrouwbare merken 
en winkels die je kent. Kan je bij een probleem weer bij de verkoper 
terecht? En als je online koopt, weet je dan wie de verkoper is? Het 
kan een derde par<j zijn en niet de website zelf.

Als een aanbod te mooi lijkt om waar te zijn, dan is 
het dat vaak ook. Ben je uit op een koopje, wees dan 
voorzich<g, het speelgoed kan namaak, van slechte 
kwaliteit en onveilig zijn

Wees extra voorzich>g met ba?erijen en magneten. 
Die zijn tegenwoordig vaak heel klein maar zeer sterk.  
Ze mogen nooit zomaar loskomen want ze kunnen erg 
gevaarlijk zijn als een kind ze inslikt.

 Let goed op de waarschuwingen en aanbeveling voor de leeAijd. 
Geef geen speelgoed voor kinderen boven de drie jaar aan 
jongere kinderen, dat kan gevaarlijk zijn.                                        
Ook aanbevelingen voor de leeEijd staan er niet voor niets.

Verwijder de verpakking. Na aankoop van het speelgoed, is 
het belangrijk de verpakking te verwijderen en op de juiste 
wijze weg te gooien, vooral wanneer het een risico kan zijn 
voor jongere kinderen. 

Lees al>jd de instruc>es en de 
gebruiksaanwijzing. Het is belangrijk de 
instruc<es voor het in elkaar zeGen van 
het speelgoed goed te volgen en de 
aanwijzingen  te bewaren.  

Laat speelgoed niet rondslingeren op plaatsen waar het 
ongelukken kan veroorzaken. Het is – behalve netjes - al<jd 
veiliger als kinderen hun speelgoed na het spelen opbergen.

Zorg ervoor dat kinderen geschikte 
beschermingsmiddelen, zoals helmen en andere 
veiligheidsuitrus<ng, dragen wanneer dat nodig is. 
Veiligheid komt al<jd op de eerste plaats.

Houd een oogje in het zeil wanneer kinderen aan het spelen 
zijn en controleer regelma<g of het speelgoed niet kapot of 
versleten is om verwondingen te voorkomen.  Houd 
beschadigd speelgoed uit de buurt van kinderen.

Is er een probleem met het 
speelgoed? Meld het al>jd aan de 
fabrikant of verkoper.
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Voor meer informa<e over veilig speelgoed  wwwtoysafety>ps.eu


