
 

Veel gestelde vragen n.a.v. bedden en boxen De Tol 
 

1. Welke modellen voldoen aan de nieuwe wetgeving, die per 1-1-2016 van kracht 

gaat? 
Vanaf juli 2006 leveren wij stapelbedden, evacuatiebedden, ledikanten en boxen die voldoen aan 

de nieuwe wetgeving. 
 

2. Kunnen de “voorgaande” modellen aangepast worden? 

Nee, de wetgeving is op diverse punten dusdanig veranderd dat aanpassing niet mogelijk is. 
Twijfelt u of wilt u meer specifieke informatie hierover, kunt u contact met ons opnemen.  

 
3. Welke modellen voldoen wel aan de nieuwe wetgeving? 

Stapelbed model: 
 

 A 1050   B 1051    C 1052 

     
D 1054   E 1059   Evacuatiebed 

            
  Ledikant 

            



 

Boxen 

 

 Duobox dichte achterwand  Duobox spijlen achterwand 

 

     
 
Enkele box spijlen achterwand Enkele box dichte achterwand 

       
 

Ter herkennen aan de volgende kenmerken: 
 Raamwerken blijven in alle standen staan middels katrolsysteem 

 Sluiting middels witte knop aan de voorzijde van het raamwerk 

 Bedden zijn standaard geleverd met vast dak  

 Productiedatum is te vinden aan de onderzijde van de bedbodem 

 
Bovenstaande bedden en boxen zijn geleverd vanaf juli 2006 t/m heden. 

  



 

 
4. Welke modellen voldoen niet meer aan de nieuwe wetgeving?      

Stapelbed Model 

 
A (alleen raamwerk boven, niet afgebeeld) 

D (met onderzijde kastruimte, niet afgebeeld) 
B       E 

     
 

 C      modellen met onderstaand dakje 

   
  



 

 
Duobox met dichte achterwand 

Duobox met spijlen achterwand (niet afgebeeld) 

        
 
Enkele box met dichte achterwand 

Enkele box met spijlen achterwand (niet afgebeeld) 

        
 

Ter herkennen aan de volgende kenmerken:  

 Bovenste raamwerk bed gaat naar beneden open 

 Witte knop van de raamwerken beweegt aan de zijkant van het bed door een paraplugleuf 

 Bedden zijn standaard geleverd zonder dak, optioneel een dak met gasveer te verkrijgen 
 
Bovenstaande bedden en boxen zijn geleverd in de periode 1996  t/m 2006.  
 

5. Hoe kan ik bewijzen aan de GGD, NVWA  dat de bedden en boxen voldoen aan de 

normering? 

Wij hebben onze bedden en boxen gekeurd bij het Keurmerkinstituut. U heeft bij levering een kopie 
van het certificaat van het Keurmerkinstituut ontvangen. Kunt u het certificaat niet meer vinden, 

neem dan contact met ons op. 



 

  
 
6. Waar kan ik zien welke bedden en boxen gekeurd zijn door het Keurmerkinstituut.  

Op de website van het Keurmerkinstituut staat vermeld dat onze bedden voldoen aan de nieuwe 

richtlijnen.  Voor meer informatie gaat u naar http://www.keurmerk.nl/NL/Goedgekeurde-producten-
en-diensten#Kindermeubilair (Goedgekeurd Keurmerkinstituut) 

 
Voor meer informatie kunt u contact me ons opnemen. 

 
De Tol b.v.  

T 024-3584792 

E info@de-tol.nl 


