Zorgeloos onderweg
met je kind
Hoe bereid je de auto voor op een rit met je kind? Met
deze tips weet je precies hoe je veilig met je
kind(eren) onderweg bent en de autorit zo
aangenaam mogelijk maakt voor iedereen.

Groep 0+

Groep 1

Groep 2

Voor wie
is het
autostoeltje?

Groep 3

Een autostoeltje biedt pas
optimale bescherming
wanneer je kind goed in het
zitje past.

Kleintjes
tot 13 kilo

Peuters van
9 tot 18 kilo

Kinderen van
15 tot 36 kilo

Kinderen van
22 tot 36 kilo

Tot 75 cm

Tot 105 cm

Tot 135 cm

Tot 150 cm

0-12
maanden

9 maanden
tot 4 jaar

3,5 tot 12
jaar

3,5 tot 12
jaar

Op naar de
volgende

Groep 0+

Groep 1 & 2

Groep 3

Wanneer het
hoofdje boven de
rand van het
autostoeltje uit
komt.

Wanneer de
schouders boven
de riempjes van
het autostoeltje
uitkomen.

Wanneer de
autogordel goed
aansluit zonder
zitverhoging.

Baby

Hoe weet je wanneer het tijd is
voor het volgende autostoeltje
of de veiligheidsriem?

Peuter

Op kosten mag bespaard
worden, maar nooit op
veiligheid.

De bovenste
riem moet
over de
schouder,
maar niet
langs de
nek.

Gebruiksgemak
Ongewenste
stoffen

Veilige autostoeltjes zijn
getest op deze drie
onderdelen.

Pas altijd deze regels
toe als je in Europa
onderweg bent met
kinderen.

Kies voor een
ECE-gekeurd
stoeltje

Controleer de
levensduur

Zorg voor een
handleiding

Koop niet van
een vreemde

Als een autostoeltje betrokken is geweest bij een ongeval
is het vaak vanbinnen beschadigd.

De onderste
riem moet
laag over
het bekken,
niet over de
buik.

Wat zegt
de wet?

Kind

Is het
autostoeltje
veilig?

Veiligheid

Tips voor een
tweedehands
autostoeltje

Kinderen tot 135 cm
zijn verplicht om in
een autostoel te
zitten.

Iedereen
moet over
een eigen
autogordel
en zitplaats
beschikken.

Er mogen
niet meer
personen
vervoerd
worden
dan er
autogordels
aanwezig
zijn.

Tijd voor de
autogordel
Is je spruit groter dan 135 cm
en sluit de autogordel goed
aan? Vastklikken maar!

Bij iemand
anders

Airbags
deactiveren

De middelste
stoel

Bestuurder

Kinderen vanaf 3
jaar mogen op
de achterbank
gebruikmaken
van de
veiligheidsgordel.

De frontale
airbags moeten
uit wanneer een
autostoeltje
voorin staat,
tegen de richting
in.

Het oudste kind
mag in het
midden in de
gordel wanneer
er geen plek is
voor een 3de
autostoeltje.

De bestuurder is
verantwoordelijk
voor het correct
gebruik van
autostoeltjes of
gordels.

Vervoert iemand anders regelmatig jouw kind? Zorg dat deze persoon over het juiste
autostoeltje beschikt.
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