
FAQ : Gratis matrasvervangingsprogramma voor de PRIME-kinderwagen als antwoord van Kinderkraft 
op de testresultaten van Stiftung Warentest  

 

1. Waarom organiseert Kinderkraft een gratis matrassenvervangingsprogramma voor de PRIME-
kinderwagen EN DE PRIME 2020-KINDERWAGEN?  

PRIME-kinderwagens zijn op veiligheid getest door de stichting Stiftung Warentest, die heeft besloten 
om in het kader van haar productonderzoek  niet-standaardtests voor de categorie kinderwagens op te 
nemen, die tot nu toe uitsluitend op speelgoed zijn uitgevoerd. Tijdens deze tests werd de potentieel 
gevaarlijke stof TCPP aangetroffen in de matrassen van de kinderwagens (gondel). Deze stoffen zijn niet 
opgenomen in de Europese veiligheidseisen voor kinderwagens. In plaats daarvan zijn ze opgenomen in 
de speelgoednormen. 
 
Voor Kinderkraft is de kwaliteit en veiligheid van haar producten een prioriteit en dit maakt deel uit van 
het merkbeleid. Al onze producten ondergaan een reeks veiligheidstests die in nauwe samenwerking 
met vooraanstaande onderzoeksinstituten zijn ontwikkeld voordat ze te koop worden aangeboden.  Om 
de conformiteit van de producten te waarborgen, worden ze volgens het strikte kwaliteitsbeleid ook in 
een later stadium geverifieerd.  
 
Volgens deze principes heeft het merk Kinderkraft twee besluiten genomen om de veiligheidsnormen 
boven de Europese normen te brengen, namelijk: 
a) voor PRIME-kinderwagens EN PRIME 2020-kinderwagens van partijnummer KK20180730-KK20190528 
en KK19026-6 tot KK20016-4 moedigt het zijn klanten aan zich te registreren voor een gratis 
matrasvervanging.  
b) voor PRIME-kinderwagens VAN ANDERE PRODUCTPARTIJEN - heeft Kinderkraft het ontwerp zodanig 
gewijzigd dat de aanwezigheid van TCPP in matrassen de aanwezigheid van TCPP in matrassen wordt 
uitgesloten.  
c) De PRIME LITE-kinderwagen, als nieuw product van het merk Kinderkraft, is vanaf het begin van de 
productie volledig vrij van TCPP, en dus is dit probleem  niet aan de orde. 

 
2. Omvat het programma alle PRIME-kinderwagens?  

Het programma omvat alleen PRIME-kinderwagens en PRIME 2020-kinderwagens van de partij 
KK20180730-KK20190528 en KK19026-6 tot KK20016-4. Op kinderwagens van andere partijen en PRIME 
LITE-kinderwagens is dit probleem niet van toepassing. 
 

3. Waar moet ik melden dat ik de PRIME-kinderwagenmatras wil vervangen?  

U moet de wens om de kinderwagenmatras te vervangen rechtstreeks aan de fabrikant melden door 
contact met hem op te nemen via het speciale formulier dat beschikbaar is op: https://safety-
stroller.kinderkraft.com/ 

4. Hoe weet ik of mijn PRIME-kinderwagen in aanmerking komt voor het vervangingsprogramma?  

We moedigen gebruikers aan om te controleren of de matras van hun kinderwagen in aanmerking komt 
voor het programma. Dit kan worden gedaan door het invullen van het formulier dat beschikbaar is op 
het adres: https://safety-stroller.kinderkraft.com/ 



5. Waar kan ik het partijnummer van de kinderwagen vinden?  

Het is beschikbaar op het etiket, dat zich op het frame van de wagen bevindt, aan de binnenkant. 

6. Zijn de modellen die niet onder het veiligheidsprogramma vallen, vrij van deze substantie?  

Alle modellen PRIME-kinderwagens en PRIME 2020-kinderwagens , behalve de partij die moet 
geverifieerd worden, zijn veilig voor de gebruikers. Voor het merk Kinderkraft is de kwaliteit en 
veiligheid van haar producten een prioriteit. Al onze producten ondergaan een reeks veiligheidstests die 
in nauwe samenwerking met vooraanstaande onderzoeksinstituten zijn ontwikkeld voordat ze te koop 
worden aangeboden. We willen benadrukken dat modellen met andere partijnummers dan deze die zijn 
aangegeven, niet het probleem hebben van TCPP-overschrijding.  

7. Welke maatregelen zijn er genomen naar aanleiding van de situatie met het Kinderkraft PRIME-
kinderwagenmodel?  

In het licht van deze situatie heeft het merk Kinderkraft twee besluiten  genomen: 
a) voor PRIME-kinderwagens EN PRIME 2020-KINDERWAGENS van partijnr. KK20180730-KK20190528 en 
KK19026-6 tot KK20016-4 moedigt het zijn klanten aan zich te registreren voor een gratis 
matrasvervanging.  
b) voor PRIME-kinderwagens VAN ANDERE PRODUCTPARTIJEN - heeft Kinderkraft het ontwerp zodanig 
gewijzigd dat de aanwezigheid van TCPP in matrassen de aanwezigheid van TCPP in matrassen wordt 
uitgesloten.  
c) De PRIME LITE-kinderwagen, als nieuw product van het merk Kinderkraft, is vanaf het begin van de 
productie volledig vrij van TCPP, en dus is dit probleem  niet aan de orde. 

 

Alle klanten die geïnteresseerd zijn in een gratis matrassenvervanging worden gevraagd het formulier 
in te vullen, dat te vinden is onder de link  
https://safety-stroller.kinderkraft.com/. De volledige kost van vervanging inclusief verzending 
worden gedragen door Kinderkraft. 

8. Wat zijn de volgende stappen na aanmelding voor het programma en invulling van het formulier?  

Kinderkraft verbindt zich ertoe om, vanaf het moment van aanvaarding van de aanvraag, de verzending 
van de matrassen naar het door de klant opgegeven adres te coördineren.  
Alle kosten worden gedragen door Kinderkraft. 

9. Moet ik mijn huidige matras naar Kinderkraft sturen als ik me aanmeld voor het 
vervangingsprogramma?  

Nee, u hoeft geen producten naar Kinderkraft te sturen nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Snij 
echter de huidige matras door en gooi deze weg zodat niemand anders deze kan gebruiken. 

10. Kan ik de PRIME-kinderwagen of de PRIME 2020-kinderwagen gebruiken met de huidige matras 
zonder dit te melden bij Kinderkraft voor vervanging?  

Het merk Kinderkraft heeft een gratis matrassenvervangingsprogramma aangekondigd om ouders en 
hun kinderen een nog hoger niveau van veiligheid te bieden dan de Europese normen. Dit komt omdat 
het merk Kinderkraft de veiligheid van de allerjongsten tot zijn topprioriteit maakt.  

De PRIME-kinderwagen voldoet echter aan alle vereiste Europese normen voor kinderwagen.  
Deze kan worden gebruikt zonder de matras te vervangen. 



11. Hoe lang duurt het om de aanvraag te onderzoeken?  

Wij stellen alles in het werk om de aanvragen zo snel mogelijk te onderzoeken en te verwerken. U 
ontvangt uw zending binnen maximaal 10 werkdagen na uw aanvraag.  

 


