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In het voorjaar van 2016 onderzoekt de NVWA de veiligheid van in huis te plaatsen rolgordijnen, jaloezieën en lamellen. In het 
bijzonder wordt nagegaan of het risico op ophanging/verwurging van de gebruikte bedieningskoorden of kettingen is beperkt. Ook 
wordt het etiket/de verpakking op belangrijke opschriften beoordeeld. Raambekleding/decoratie mag gezien hun bestemming en 
het te verwachten gebruik geen bijzondere gevaren opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de mens (Warenwet, artikel 18 
onder a). Om hieraan invulling te geven wordt gebruik gemaakt van de eisen van Europese norm EN 13120+A1:2014. Deze norm 
is een Europese geharmoniseerde norm als bedoeld in artikel 18a van de Warenwet. 
 
Raamdecoratie voorzien van een lus met een koord/ketting spanner 
Onderzoeksitem Referentie en eis Testmethode Uitvoering 
Verwurging/ophanging 
doordat het 
veiligheidssysteem 
niet functioneert 

NEN–EN 13120:2009+A1:2014   
8.2.3.2.3 De lengte van koorden zijn 
gelimiteerd zoals beschreven in  8.2.3.2.3 a) 
2) indien de installatiehoogte bekend is, dan is 
de afstand van de vloer tot de onderkant van 
het koord minimaal 1,5 m; 8.2.3.2.3 a) 1i) 
indien de installatiehoogte niet bekend is dan 
mag de lengte van het koord maximaal 1 m 
zijn. 

NEN-EN 13120:2009 
+A1:2014 8.2.3.2.3 

Bepaal volgens par. 8.2.3.2.3 a, onder 1 
sub i de lengte van het koord indien de 
installatiehoogte niet is gespecificeerd. 
Of bepaal volgens par. 8.2.3.2.3 a, 
onder 2 de afstand vanaf het koord tot 
de vloer indien de installatiehoogte wel 
is gespecificeerd. 
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Verwurging/ophanging 
doordat het 
veiligheidssysteem 
niet functioneert 

NEN–EN 13120:2009+A1:2014  8.2.3.2.3 b) 
De afstand tussen twee koorden op het punt 
waar de koorden de lus vormt moet minder 
zijn dan 50 mm op het punt waar de koorden 
het op spanning brengende onderdeel verlaat. 

NEN-EN 16433:2014 7.2 Bepaal de afstand op de plek waar het 
koord de spanner verlaat volgens par. 7.2 
van EN 16433:2014. 

NEN–EN 13120:2009+A1:2014  8.2.3.2.3 b) 
Het op spanning brengende deel mag niet 
binnen 10 seconden breken of barsten 
wanneer eraan getrokken wordt met 60 N aan 
beide zijden van de lus 

NEN-EN 16433:2014 7.2 Bepaal of de spanner breekt of scheurt 
volgens par. 7.2 van EN 16433:2014. 

 
Raamdecoratie voorzien van een lus met een breakaway systeem 
Onderzoeksitem Referentie en eis Testmethode Uitvoering 
Verwurging/ophanging 
doordat het 
veiligheidssysteem 
niet functioneert 

NEN–EN 13120:2009+A1:2014 De lengte van 
koorden zijn gelimiteerd zoals beschreven in  
8.2.3.2.2 a)2) indien de installatiehoogte 
bekend is moet de afstand van de grond tot de 
onderkant van het koord groter zijn dan 0,6m; 
8.2.3.2.2.a) 1) indien de installatiehoogte 
onbekend is dan is de lengte van het koord 
minder dan 2\3 van de hoogte van de 
zonwering 

NEN-EN 13120:2009 
+A1:2014 8.2.3.2.2 

Bepaal volgens par. 8.2.3.2.2 a, onder 1 
de lengte van het koord indien de 
installatiehoogte niet is gespecificeerd. 
Of bepaal volgens par. 8.2.3.2.2 a, 
onder 2 de afstand vanaf het koord tot 
de vloer indien de installatiehoogte wel is 
gespecificeerd. 

NEN–EN 13120:2009+A1:2014 8.2.3.2.2.b) 
De lus moet binnen 5 sec breken wanneer een 
gewicht van 6 kg wordt toegepast  

NEN-EN 16433:2014 
6.2.1 

Bepaal of het veiligheidsmechanisme 
binnen 5 sec in werking treedt wanneer 
deze volgens par. 6.2.1 van norm EN 
16433:2014 op 3 verschillende posities 
belast wordt met een testcilinder en een 
gewicht van totaal 6 kg. 
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Raamdecoratie met een los trekkoord(en)/ketting 
Onderzoeksitem Referentie en eis Testmethode Uitvoering 
Verwurging/ophanging 
doordat het 
veiligheidssysteem niet 
functioneert 

NEN–EN 13120:2009+A1:2014 indien de 
zonwering volledig omlaag is gelaten moet de 
lengte van het trekkoord (en) voldoen aan 
8.2.3.3.a)2) indien de installatiehoogte 
bekend is, is de afstand van de vloer tot de 
onderkant van het koord groter dan 1,5m; 
8.2.3.3 a)1)i als de installatiehoogte van de 
zonwering niet gespecificeerd is, dan mag de 
lengte van de koorden niet groter zijn dan 1 
m 

NEN-EN 13120:2009 
+A1:2014 8.2.3.3 

Bepaal volgens par. 8.2.3.3 a, onder 1 
sub i de lengte van het koord indien de 
installatiehoogte niet is gespecificeerd. Of 
bepaal volgens par. 8.2.3.3 a, onder 2 de 
afstand vanaf het koord tot de vloer 
indien de installatiehoogte wel is 
gespecificeerd. 

NEN–EN 13120:2009+A1:2014 8.2.3.3 b) 1) 
i) indien gebruik gemaakt wordt van 2 
koorden mogen die koorden niet verstrikt 
raken. Indien ze wel verstrikt raken, moet de 
gevaarlijke lus binnen 5 sec  worden 
opgeheven indien een gewicht van 6 kg wordt 
toegepast. 

NEN-EN 16433:2014 9.2 Bepaal of de koorden tijdens het 
onderzoek volgens par. 9.2 van EN 
16433:2014 niet in elkaar verstrikt raken 
nadat ze 5 keer omwikkeld worden. 
Indien de koorden niet vanzelf vrijkomen, 
belast de koorden dan met de 
voorgeschreven 60 mm testcilinder en 
een gewicht van 6 kg, de koorden 
moeten binnen 5 sec. vrijkomen 

NEN–EN 13120:2009+A1:2014 8.2.3.3 b) 1) 
ii)indien twee koorden aan elkaar worden 
bevestigd met een breeksysteem, dan moet 
de lus binnen 5 sec breken wanneer een 
testcilinder van 6 kg wordt toegepast  

NEN-EN 16433:2014 
6.2.2 

Bepaal of het veiligheidsmechanisme 
binnen 5 sec in werking treedt wanneer 
deze volgens par. 6.2.2 van norm EN 
16433:2014 belast wordt met een 
testcilinder en een gewicht van totaal 6 
kg. 

NEN–EN 13120:2009+A1:2014 8.2.3.3 b) 
2)indien er gebruik gemaakt wordt van meer 
dan 2 trekkoorden, dan moet er gebruik 
worden gemaakt van een breeksysteem 
waarbij de lus binnen 5 sec breekt indien een 
gewicht van 6 kg wordt toegepast. 

NEN-EN 16433:2014 
6.2.2 

Bepaal of het veiligheidsmechanisme 
binnen 5 sec in werking treedt wanneer 
deze volgens par. 6.2.2 van norm EN 
16433:2014 belast wordt met een 
testcilinder en een gewicht van totaal 6 
kg. 
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Verwurging doordat 
het veiligheidssysteem 
niet functioneert 

NEN–EN 13120:2009+A1:2014 8.2.3.3 c) 1) 
Indien de lengte van de koorden niet in alle 
posities voldoen aan 8.2.3.3.a moet een 
accumulatie systeem worden bijgeleverd. Dit 
systeem moet de volledige lengte kunnen 
bevatten in volledig opgetrokken stand 

NEN-EN 16433:2014 8.2 Bepaal of het accumulatiesysteem de 
volledige lengte van het koord kan 
opnemen indien de zonwering volledig 
opgetrokken is. 

NEN–EN 13120:2009+A1:2014 8.2.3.3 c) 
2)indien getrokken wordt met een kracht van 
60N aan beide zijden van het systeem mag er 
niet meer dan 100mm koord vrijkomen 

NEN-EN 
13120:2009+A1:2014 
8.2.3.3.c 

Beproef beide kanten van het koord dat 
bevestigd zit op het accumulatiesysteem 
met een kracht van 60N 

    
Algemeen 
Onderzoeksitem Referentie en eis Testmethode Uitvoering 
Identificatie 
verantwoordelijke 

Warenwetbesluit Algemene productveiligheid 
artikel 2 lid 2 onder a. Op het product of op 
de verpakking ervan, moet de vermelding van 
de identiteit en de contactinformatie van de 
producent staan. 

 Visueel beoordelen 

Waarschuwing Warenwetbesluit algemene 
productveiligheid (WAPV). 
WAPV. Art. 2, lid 1, onder a   
NEN-EN 13120:2009:A1:2014 par 8.2.3.1 De 
waarschuwing gespecificeerd in 15.2.2.2 moet 
op een opvallende plek op het product zijn 
bevestigd en voorzien zijn van pictogram 
figuur 12 NEN-EN 13120:2009:A1:2014 

  Visueel beoordelen 
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Onderzoeksitem Referentie en eis Testmethode Uitvoering 
Waarschuwing Warenwetbesluit algemene 

productveiligheid (WAPV). 
WAPV. Art. 2, lid 1, onder a   
NEN-EN 13120:2009:A1:2014 par. 15.2.2.2. 
De waarschuwing moet voorzien zijn van de 
volgende tekst in het Nederlands:  
Waarschuwing:  
jonge kinderen kunnen gewurgd worden in 
lussen van trekkoorden, kettingen en inner 
cords ter bediening van de zonwering;  
om verwurging en ophanging tegen te gaan 
hou de koorden buiten bereik van jonge 
kinderen. De koorden kunnen om de nek van 
een kind gewikkeld raken;  
verwijder bedden, wiegjes en meubels van 
koordje van zonwering;  
knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg 
ervoor dat de koorden niet in elkaar verstrikt 
raken en zo een lus vormen.  

   Visueel beoordelen 

gebruiksaanwijzing Warenwetbesluit algemene 
productveiligheid (WAPV). 
WAPV. Art. 2, lid 1, onder a   
NEN-EN 13120:2009:A1:2014 par. 15.3.2.1. 
Indien een veiligheidsvoorziening wordt 
bijgeleverd bevat de gebruiksaanwijzing een 
accurate instructie om gebruikte 
veiligheidssysteem te installeren in de 
Nederlandse taal; 

  Visueel beoordelen 

 
 


