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De wet
Speelgoed mag geen gevaar opleveren voor het kind
dat ermee speelt en de a geving van het kind. Onveilig
speelgoed kan voor ongelukken zorgen. Het speelgoed
moet dusdanig ontworpen en vervaardigd zijn dat
ongelukken worden voorkomen. Zo mag het bijvoorbeeld
geen scherpe punten bevatten, moet het de juiste
waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen dragen en
mag het geen verstikkingsgevaar opleveren. Vooral
baby’s en peuters hebben de neiging om speelgoed
in hun mond te stoppen. Dit is voor hen een manier am
objecten te verkennen. Naast dat speelgoed geen kleine
onderdelen mag bevatten, is het oak erg belangrijk dat
het speelgoed geen gevaarlijke chemische stoffen bevat.
Gevaarlijke chemische stoffen kunnen via de mond
of de huid in contact komen met het kind en op deze
manier schade aanrichten. Vanuit de wet worden er elsen
vastgesteld waar speelgoed aan moet voldoen. Dit zijn
zowel fysieke als chemische eisen. Deze eisen worden
omschreven in specifieke wettel ijke speelgoednormen
Het speelgoed van Intertoys wordt getest aan de hand
van deze speelgoednormen. Zo kunt u er vanuit gaan
dat het speelgoed van Intertoys veilig is voor uw kind.
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Impacttest
Het meest kwetsbare gedeelte van het speelgoed
wordt getest door er een gewicht op te laten
vallen. Als er dan onderdelen vrijkomen, mogen
deze niet in de kleine onderdelen cilinder passen.

Torsietest
Aan de knopjes van de puzzelstukjes
wordt gedraaid met een bepaalde
kracht. Hierna worth een reeks van
tests uitgevoerd, waaronder de trektest,
om vast te stellen of er geen kleine
onderdelen vrij komen.

rijptest
Met behuip van een testnagel wordt
gekeken of een kind in staat is om
de neus van het pluchen hondje beet
te pakken. Wanneer dit mogelijk is moet
de trektest uitgevoerd worden om er
zeker van te zijn dat de neus niet los laat.

Trektest
Cm de naden van de pop te testen, wordt er aan
de pop getrokken. Hierna wordt er gekeken of de
vulling van de pop toegankelijk is voor een kind.
Wanneer dit zo is, mag de vulling geen gevaarlijke
objecten bevatten zoals kleine onderdelen,
of onderdelen met scherpe punten of randen.

Samenvattend
Veilig speelgoed is een proces dat nooit stilstaat.
Van dee tot het moment dat bet speelgoed bij ons
in de winkel ligt, moeten de producent~ de importeur
en het product voortdurend aari allerlei eisen en
richtlijnen voldoen. Intertoys waarborgt dit door
zeer nauwgezet te controleren of speelgoed voldoet
aan de van toepassing zijnde wetten, richtlijnen en
normen. En door een intensieve samenwerking met
‘s werelds grootste keurings- en certificatie-orgaflisatie,
SGS.

Voor Intertoys is SGS
dé onafbankelijke partner die ons
heipt de veiligheid van speelgoed
te controleren en te waarborgen.

Ons speelgoed draagt de CE-markering.
Hiermee geven wij aan dat het artikel
in overeenstemming is met de Europese
en Nederlarids veiligheidsvereiSten.

Zo kunt u er zeker van zijn dat Intertoys de zaken
goed en veilig voor elkaar heeft.
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Kleine onderdele cilinder
Wanneer een stuk speelgoed in bet
geheel in deze cilinder past, wordt
bet gezien als een klein onderdeel.
Speelgoed met kleine onderdelen is niet
geschikt voor kinderen onder de 3 jaar
wegens gevaar voor verstikking.
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SGS maakt bet verschil
SGS Nederland B.V. maakt deel uit van
SGS SA. SGS is wereidleider op het
gebied van inspectie, controle, analyse en
certificering. Het hoofdkantoor bevindt
zich in Genève, Zwitserland.
SGS onderhoudt wereldwijd een netwerk
van circa 1 .000 kantoren en laboratoria
met meer dan 59.000 werknemers.

Voor meer informatie:
SGS Nederland B.V. Consumer Testing
Services: www.sgs.comltoys

Veiligheid, u weet wel waa om!
Als grootste speelgoedwinkel van Nederland weet Intertoys
dat veiligheid voor je kindje het allerbelangrijkst is.

Speelgoed moet gewoon goed en veilig zijn, daar moeten

ouders op kunnen rekenen. Wanneer bet om veiligheid gaat,

Iigt voor Intertoys de lat nooit hoog genoeg!
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Intertoys importeert ook speelgoed uit landen buiten Europa.
Elke dag zijn hun specialisten bezig om de veiligheid van al dit speelgoed
te controleren. Hoe zij dat doen? Een korte uitleg:

1. Artikelen die Intertoys wil importeren uit landen buiten Europa worden door deze
specialisten beoordeeld. Er wordt bepaald aan welke speelgoed- en andere normen
het speelgoed moet voldoen om als veilig te kunnen warden beschouwd.
Hierbij wordt de te verwachten gebruikersleeftijd en het te verwachten normale
gebruik als uitgangspunt genomen.

2. Van deze normen vraagt Intertoys bij de leverancier de testrapporten op en
controleren deze tot in detail. Wanneer een testrapport niet volledig voldoet aan
de eisen van lntertoys laten zij het artikel op die tekortkomingen testen bij ‘s werelds
grootste keurings- en certificatie-organisatie, SGS. Intertoys werkt voor het waarborgen
van de veiligheid van haar speelgoed zeer intensief samen met SGS.

SGS heeft wereldwijd 14 speelgoedlaboratoria. SGS keurt speelgoed voor
‘s werelds grootste speelgoedfabrikanten en dus ook speelgoed
dat Intertoys zeif importeert. De laboratoria van SGS staan in Nederland,
Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hong Kong, Shenzhen en Shanghai.

Doordat SGS internationaal goed vertegenwoordigd is, kunnen
speelgoedfabrikanten en importeurs ook dicht bij de plaats van ontwikkeling
en productie hun speelgoed laten onderzoeken en zich laten adviseren over
technische aspecten met betrekking tot wet- en regelgeving in Europa. SGS
heipt fabrikanten goed en veilig speelgoed te fabriceren.

3. De specialisten van Intertoys blijven voortdurend op de hoogte van
de ontwikkelingen op het gebied van wetten, normen en regels voor speelgoed zodat
zij altijd volgens de actuele gegevens bet speelgoed beoordelen. Ook hierin werkt
Intertoys nauw samen met SGS.

4. De verpakking van het artikel en de gebruiksaanwijzingen vormen oak een
belangrijk onderdeel van veilig speelgoed. Ten eerste moet de verpakking het artikel
beschermen tegen beschadigingen, zodat het artikel in ongeschonden staat bij de
kinderen komt. Daarnaast staat op de verpakking of in de gebruiksaanwijzing hoe een
artikel veilig gebruikt moet worden. Ook de verpakkingen en gebruiksaanwijzingen
worden door de specialisten van Intertoys gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd
en vertaald naar het Nederlands, zodatalle instructies voor u duidelijk zijn.
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Draagtest
Speelgoed waar een kind op kan zitten moet
bet gewicht van een kind kunnen dragen
zonder dat dit kapot gaat. Afhankelijk
van de doelgroep en bet gebruik worth dit
getest met verschillende gewichten onder
verschillende omstandigbeden.
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