Deze checklist helpt u bij het controleren van de veiligheid in uw woning. Dat is voornamelijk
belangrijk wanneer er kinderen in het huis verblijven.

In het algemeen geldt:







Verlies kleine kinderen nooit uit het oog!
Let op met het dekken van de tafel!
Berg plastic zakjes meteen op!
Leg geen kussen in het kinderbedje!
Laat geen kleine voorwerpen zoals knikkers of knoopjes rondslingeren.
Laat je kinderen nooit alleen in de buurt van vuur!

De keuken
 Heeft het fornuis een veiligheidsrooster?
 Heeft de bakoven een hittebescherming?
 Zijn alle elektronische toestellen (waterkoker, koffiezetapparaat) steeds opgeborgen
wanneer ze niet gebruikt worden?
 Hangen er geen kabels van elektronische apparaten los?

De woonkamer
 Liggen er geen sigaretten op tafel?
 Staan er zeker geen kaarsen op hoogte van de kinderen?
 Zijn alle elektronische toestellen (Playstation, DVD-speler…)
opgeborgen?

Checklijst: Is uw huis kindvriendelijk?
Meer tips vind je op ons magazine.
http://magazine.nl.care.com/
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De badkamer






Is de haardroger goed opgeborgen?
Heeft de douche / het bad een antislipmatje?
Is er een regelaar voor de temperatuur van het water?
Zijn alle poetsmiddelen goed gesloten?
Is alle cosmetica goed opgeborgen?

De kinderkamer
 Is er voor ´s nachts een schemerlichtje voor wanneer de kinderen bijvoorbeeld naar het
toilet moeten?
 Zijn alle rekken en kastjes goed bevestigd?
 Hebben alle laden een blokkade, zodat ze niet volledig open te trekken zijn?
 Indien er een stapelbed in een van de kamers staat: is dat goed bevestigd?
 Zijn scherpe hoeken en kanten van bescherming voorzien?

Het balkon
 Heeft de deur naar het balkon een kinderslot?
 Staan de tralies aan het balkon niet te ver uit elkaar?
 Zijn de meubels op het balkon opgeborgen zodat er zeker niet op geklommen wordt?

De tuin






Zijn er zeker geen giftige planten in de tuin??
Ligt er zeker geen tuingereedschap los in de tuin?
Zijn de vijver, de regenton en het zwembad goed afgedekt?
Zijn er geen putten?
Zijn er geen toestellen die in het water kunnen belanden?

Checklijst: Is uw huis kindvriendelijk?
Meer tips vind je op ons magazine.
http://magazine.nl.care.com/
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Stopcontacten
 Hebben de stopcontacten beschermkappen die beide openingen afsluiten?
 Is het stopcontact smeltveilig?
 Hebben de stopcontacten een ingebouwde kinderbescherming?

Trappen





Hebben de trappen een afscheiding?
Zijn de treden antislip?
Is er een trapleuning?
Is de trappenhal verlicht genoeg?

Ramen



Zijn er sloten en hekken voor het raam?
Zijn de randen veilig voor kinderen?

Deuren en ingangen
 Hebben de deuren sleuten en beschermingen?
 Zijn er geen drempels aan de ingangen?

Checklijst: Is uw huis kindvriendelijk?
Meer tips vind je op ons magazine.
http://magazine.nl.care.com/
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