
Nieuwe Europese Normering van toepassing in 2014  
voor binnenzonwering producten om de risico’s naar 

kinderen toe te verminderen.



Welke normen?

Aanpassing van de productnorm Binnenzonwering 
EN13120 en twee nieuwe testnormen EN 16433 en EN 
16434 op de bescherming tegen wurgingsrisico’s met 
koord- of kettinglussen voor kinderen.

Bedoelde producten:

alle binnenzonwering toepassingen zoals rol en vouw-
gordijnen, horizontale en verticale lamellen uit textiel of 
kunststof, jaloezieën, lamellengordijnen, paneelgordijnen, 
(honingraat) plissés bediend door lussen of koorden. 

Zonweringproducten die geen gevaarlijke lussen/koor-
den hebben alsook gemotoriseerde producten worden 
geacht aan de veiligheidsvereisten te voldoen. 

Doelgroep zijn kinderen van nul tot 42 maanden.  

Welke plaatsen: 

binnenzonweringproducten bestemd om geplaatst te 
worden in  woningen en ook algemeen in  gebouwen/
ruimtes waar kinderen van de leeftijd van 0-42 maand 
waarschijnlijk zullen toegang hebben of aanwezig zijn. 

Dit informatieblad is gericht aan  verkooppunten en/of 
dealers en professionele plaatsers die door de norme-
ring nieuwe instructies in acht moeten nemen. De infor-
matie betreft plaatsingsvoorschriften alsook verwittiging 
naar de eindgebruiker. 

Zie voor meer uitgebreide info www.verozo.be

• De fabrikant zorgt ervoor dat via het verkooppunt en/
of dealer aan de plaatser alle onderdelen van het bin-
nenzonwering product worden geleverd volgens de 
geldende normen. Evenzo zal hij ook alle verplichte 
informatie en waarschuwingen aanleveren op het pro-
duct, montage-  en gebruikshandleidingen naar de 
eindgebruiker.

• Het verkooppunt en/of dealer en de plaatser zijn ver-
antwoordelijk voor het informeren van de eindgebrui-
kers over de mogelijke risico’s voor kinderen aan de 
hand van de door de fabrikant aangeleverde informatie. 
Tevens zorgt hij voor een correcte opmeting en plaat-
sing van het product volgens de geldende normering.   

Waarschuwingsbericht: moet op het product of veilig-
heidssysteem op een zichtbare plaats bevestigd zijn 
alsook in de montage- en gebruikshandleidingen opge-
nomen zijn. 

Gedeelde verantWoordelijkheden

WAARSCHUWING

Jonge kinderen kunnen gewurgd worden door lussen 
in trekkoorden, kettingen, banden en binnenkoorden 
aanwezig voor de werking van het  product.

• Om wurging en verstrikking te vermijden, houd 
koorden op een afstand van jonge kinderen. 
Koorden kunnen rond de nek van kinderen ge-
wikkeld raken. 

• Houd bedden, wiegen en meubels  weg van  
binnenzonweringkoorden.

• Knoop de koorden niet samen.  Zorg ervoor dat 
koorden niet draaien en een lus maken



Bedieningslus met breakaway systeem
- afbeelding 1

Aandacht voor de plaatser ! zorg er steeds bij de  montage voor 
dat de bedieningslus  minstens 60 cm boven de vloer hangt. 

Kettingbediening met vast opspansysteem 
- afbeelding 2 

Aandacht voor de plaatser ! zorg er steeds bij de montage voor 
dat de bedieningslus minstens 150 cm boven de vloer hangt. 

Bediening met trekkoorden 
- afbeelding 3

Aandacht voor de plaatser ! zorg er steeds bij de montage voor 
dat de bedieningslus minstens 150 cm boven de vloer hangt.

PlaatsinGsinformatie naar 
Professionele Plaatsers:  

in dit geval is de plaatsingshoogte bekend 

De gevaarlijke lus bij een breakaway systeem zal binnen de  5 
seconden breken wanneer een gewicht van 6 kg wordt toegepast 
op de trekkoord(en).

De afstand tussen de twee lus strengen is niet meer dan 50 
mm aan het  punt van de uitgang van het vast opspansysteem. 
Bovendien zal er  geen onderdeel van het vast opspansysteem 
barsten of breken onder toepassing van een kracht van  60 N 
op de trekkoorden. Het vast opspansysteem zal verder normaal 
functioneren. 

Een koordkikker zal op de muur voorzien worden zodat de trek-
koorden bijeengehouden worden buiten de bereikbaarheid van 
kinderen.

* Bron: ViS, www.vis-online.org * Bron: ViS, www.vis-online.org * Bron: ViS, www.vis-online.org

Plaatsingsinformatie voor doe-het zelf binnenzonwering:  
lees de instructies op de verpakking o.m. over de plaatsings-
hoogte- zie ook www.verozo.be onder afdeling particulieren/
binnenzonwering
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