Een kinderwagen kopen: waar moet je op letten?
Een baby uitzet kopen is een leuk proces, maar er komt ook veel bij kijken. Een kinderwagen uitzoeken
is een belangrijke (maar ook lastige) klus. Aangezien je veel gebruik gaat maken van een kinderwagen,
is het belangrijk om de juiste keuze te maken. Wij helpen je hier graag bij met onderstaande tips.

Combiwagen
Een combiwagen is een kinderwagen en wandelwagen in één. Dit
wordt ook wel eens een 2-in-1 kinderwagen genoemd. Bijna alle
kinderwagens zijn tegenwoordig combiwagens. Dit wil zeggen dat
de kinderwagen bestaat uit een frame, reiswieg (geboorte tot 6
maanden) en een zitje (tot ongeveer 4 jaar).
Sommige merken verkopen de onderdelen los, waardoor het
mogelijk is om een andere kleur zit te kiezen voor de reiswieg dan
voor het zitje.

Leefsituatie
Het is goed om te beginnen met het kijken naar jouw woonsituatie. Woon je drie hoog en moet je
regelmatig de trap op of af, dan is het goed om te kijken naar een lichtgewicht kinderwagen die
gemakkelijk te tillen is. Heb je minder opbergruimte, kijk dan ook of de kinderwagen uit zichzelf blijft
staan als hij is ingeklapt of opgehangen moet worden bijvoorbeeld.

Er op uit
Gebruik je veel de auto? Kijk dan goed of de kinderwagen gemakkelijk in te klappen is en past in de
kofferbak. Veel kinderwagens zijn bijvoorbeeld in te klappen met het zitje nog bevestigd op het frame.
Heb je een kleine kofferbak? Neem voor de korte reizen de adapters voor je autostoel mee. Zo hoef je
alleen het frame mee te nemen en niet de reiswieg of zitje. De autostoel kan (tot ongeveer 12
maanden) op je kinderwagen worden gevestigd. Dit bespaart ruimte in je achterbak en kan jouw
kleintje gewoon blijven slapen als je de autostoel het frame bevestigd.
Ga je vaker met het openbaar vervoer? Dan is voor jou het gewicht van de kinderwagen weer meer
van belang. Wellicht ook goed om te kijken of het zitje van de kinderwagen omgedraaid kan worden.
Als het druk is in het openbaar vervoer kan het voor je kleintje een fijne herkenning zijn om jou te
kunnen zien.

Inklapgemak
Laat je goed informeren hoe de kinderwagen inklapt. Bij het ene model heb je
namelijk meer stappen nodig dan bij het andere model. Hoe snel en makkelijk
klapt de kinderwagen in? En kijk daarbij gelijk ook of je de wielen van de wagen
kan halen.

Comfort voor jouw kindje
Het is belangrijk dat je baby genoeg ruimte heeft in de kinderwagen. Vooral in het eerste jaar groeit
je kindje snel. Let er daarom op dat hij genoeg groeiruimte heeft in de wagen.
Ook is een verstelbaar zitje heel fijn voor je kleine. Let er op dat je kindje een goede zithouding kan
aannemen. Zijn de rugleuning en voetensteun bijvoorbeeld verstelbaar? Zit er een ligstand op? Wel zo
prettig als het tijd is voor een dutje.

Terreinen
Kinderwagens beschikken over verschillende type banden. Elke band heeft een andere eigenschap.
• Luchtbanden: zijn geschikt voor ruw en oneffen terrein zoals het bos. Het voordeel van
luchtbanden is dat dit een fijne demping geeft voor je kind. Luchtbanden kunnen ook worden
bijgevuld als ze leeg raken. Daarentegen kunnen ze wel lek raken.
• Foambanden/schuimbanden: verliezen geen luchtdruk en kunnen niet lek gaan. Nadeel is wel
dat dit wat zwaarder stuurt.
• Massieve banden: zijn meestal van massief kunststof gemaakt. Hierdoor hebben ze weinig
onderhoud nodig en gaan nooit lek. Nadeel is dat ze iets sneller slijten en minder dempen dan
luchtbanden.
Aantal wielen
Een kinderwagen met vier wielen heeft een betere gewichtsverdeling en stabiliteit. Een kinderwagen
met drie wielen is veel wendbaarder en flexibeler. Dit is vooral fijn als je wilt hardlopen of joggen met
een kinderwagen.
Profiel van de banden
Let ook op het profiel van de banden. Deze toont hoeveel grip je hebt met de kinderwagen en voor
welke ondergrond het geschikt is. Voornamelijk belangrijk als je vaak gaat wandelen in het bos.
Tip: wandel je veel in het bos of op het strand? Dan is het fijn als de wielen ook vastgezet kunnen
worden. Zwenkwielen zijn daarentegen veel wendbaarder en makkelijker te gebruiken in de stad.

Extra tips
1. Is de hoogte van de duwstang verstelbaar? Het is belangrijk om te kijken of de kinderwagen
goed bij jouw lengte en bouw (en die van je partner) past.
2. Kan het zitje worden omgekeerd op het frame, zodat je naar jouw kleintje kan zwaaien of juist
lekker om zich heen kan laten kijken?
3. Doe je vaak lopend boodschappen? Kijk dan ook of er een opbergmand onder de wagen zit en
of die groot genoeg is.
4. Er zijn allerlei accessoires te koop die het gebruik van de kinderwagen makkelijker maken.
Denk aan een meerijdplankje waar je peuter op kan staan of een haak waar je de luiertas aan
kan hangen. Kijk ook welke accessoires al standaard worden meegeleverd zoals een
regenhoes of zonnekap.
5. Er bestaan extra reistassen om de kinderwagen mee te nemen in de bagageruimte van het
vliegtuig.

Toekomst
Wist je dat je je kinderwagen ook alvast kan uitzoeken voor in de toekomst? Daar denk je
waarschijnlijk nog niet echt over na, maar er zijn diverse kinderwagens die je kunt ombouwen naar
een duo-kinderwagen. Dit is handig wanneer een tweede kindje snel volgt. Sommige modellen kun je
ombouwen naar een duo-kinderwagen. Je kan dus heel lang met zo’n kinderwagen doen.

