Ga veilig op weg

1. Vastzetten baby
Zorg dat je baby goed vast zit in
de babyautostoel. Trek de
riempjes strak aan en zorg dat
ze niet gedraaid zitten. Check
of er 1 vinger tussen het
riempje en de buik van je kind
past.

Baby
autostoel

In Nederland moeten kinderen tot 135 cm in een
autostoeltje zitten. Het is daarbij belangrijk dat je
het juiste autostoeltje op de juiste manier
gebruikt. Hoe je dat doet?

2. Autostoel achterwaarts

Kijk voor meer informatie op
www.veiligheid.nl/autostoeltjes.

3. Autostoel bevestigen

Vervoer je baby zo lang mogelijk
achteruit, in ieder geval tot 15
maanden. Dit is het veiligst.

1

Zet de babyautostoel vast met
de gordel of met Isofix.
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4. Overstappen

3. Vastzetten peuter

2. Autostoel Bevestigen

Trek de riempjes van de
peuterautostoel zo strak
mogelijk aan.

Zet de peuterautostoel vast
met de gordel of met Isofix.

Vervoer je peuter zo lang
mogelijk achteruit. In ieder
geval tot 15 maanden. Daarna
kan je peuter vooruit kijken.

Tip: Trek de gordel
regelmatig strak.

- Check of er 1 vinger tussen
het riempje en de buik van je
kind past.
- Check of de riempjes op de
juiste hoogte zitten. Ze
moeten op of net boven de
schouders zitten.

Komt het hoofdje van je baby boven de
rand van de autostoel uit? Stap dan over
op de peuterautostoel. Het is niet erg als
de beentjes over de rand heen steken.

1. Autostoel achterwaarts

Peuter
autostoel
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4. Overstappen
Komen de riempjes in de hoogste stand
onder de schouders van je peuter vandaan?
Stap dan over naar de kinderautostoel.

1. De autostoel

2. Vastzetten kind en autostoel

Gebruik het liefst een kinderautostoel met rugleuning. Deze
rugleuning beschermt je kind ook
tegen botsingen vanaf de zijkant.

Kinder
autostoel

3. Autostoel verplicht

Zet de kinderautostoel én je kind
vast met de autogordel. Trek de
gordel goed strak.

Je bent verplicht je kind in een autostoel
te vervoeren tot hij/zij 135 cm. is. Is je
kind langer? Dan mag je gebruikmaken
van de autogordel.
Tip: Check of de gordel over de heupen
loopt. En check of de gordel niet in de
nek snijdt.
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