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• 24 /7 onl ine bestellen
• log in voor uw  
 persoonl i jke pr i js!

Wat waren ze leuk, de mutsen die centraal stonden in  

de Mutshaves van afgelopen jaar. Maar een nieuw jaar  

vraagt om iets nieuws: de Spesjaal. 

Dag Mutshave, hallo Spesjaal!

 w w w.heutink.nl

buitenbed 
pag. 8

Daar in presenteren we u onze special i teiten. Dat kunnen  

nieuwe producten zi jn, maar ook ontwikkel ingen, bijzondere  

informatie of aanbiedingen speciaal voor u geselecteerd.  

En natuur l i jk iedere keer een leuke sjaal in de hoofdrol .

Nu ook verkr ijgbaar bij Heutink, het totale assor timent  

bedtextiel van Jollein, Fatboy en Wesco.

Thema
bedden en boxen

fatboy 
cooper 
cappie
pag. 5

 
 

’  Inspiratie voor   een uitdagende   leeromgeving‘

 Leren is  leuk met Wesco en Heutink 
Wesco is een bekende naam binnen de kinderopvang.   
Een naam die staat voor producten voor intensief  
gebruik, optimaal comfort, speelplezier, functionaliteit  
én - het allerbelangrijkste - veiligheid. Heutink is  
dé leverancier voor Wesco in Nederland. We leveren  
het totaalpakket van Wesco. In deze minicatalogus  
tonen we u de highlights!

 w w w.heutink.nl

 

 

w w w.heutink.nl

Hoofdvestiging 
Rijssen
Nijverheidsstraat 45T 0548 - 53 66 66

Informatiecentrum Rijssen
Morsweg 10
T 0548 - 53 67 66

Informatiecentrum Ede
Galvanistraat 12-1T 0318 - 64 04 42

Datum van uitgifte november 2014

•	 24 /7	onl ine	bestellen •	 log	in	voor	uw	   persoonl i jke pr i js!

Druk- en zetfouten voorbehouden
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Bewaar- 
exemplaar 



Tw i t te r  p r i j s v r a a g T h e ate r m a ke r  R u t h  B a k k e r

Twitter
PRIJS-
VRAAG

 

Ruth Bakker acteert, 

zingt, bespeelt poppen 

en schrijft boeken.  

Zij reist door de Bene- 

lux met haar familie- 

voorstellingen ‘Loet 

Moet’ en ‘Loet Broedt’. 

Daarvoor werkte ze als 

docent in het (speciaal) 

onderwijs. Ze heeft  

1 dochter, Lima(5).

Heutink Kinderopvang is ook actief op twitter.  

Onze nieuwe en bestaande volgers van @HeutinkKo  

maken kans op een gratis boek en dvd Loet Moet.

Vanaf 20 januari 2015 stellen we via Twitter een actuele vraag.  
Onder de juiste antwoorden verloten we het boek Loet Moet.  
Doet u ook mee? De winnaars worden bekend gemaakt via Twitter.

 

L o et  l e e s t  v o o r  o p  u w  l o c a t i e
Heutink Spesjaal is de nieuwste uitgave. In deze editie staan de bedden, boxen, buitenbedden  
en Jollein centraal. Vraagt u in februari of maart 2015 een offerte aan bij één van onze  
adviseurs, dan maakt u kans op een gratis voorstelling voor uw kinderen door Ruth Bakker.  
We verloten namelijk elke Heutink Spesjaal één gratis voorstelling Loet leest voor! op  
uw locatie. In de volgende Heutink Spesjaal doen we verslag van deze voorstelling.

    
 leest voor!

    Loet

“Nog 1 verhaaltje mama!” vraagt mijn dochter Lima altijd voor  
het slapen gaan, terwijl ze met haar grote bruine kijkers zo  
schattig mogelijk naar me knippert. Ook nu is het weer gelukt.
Voor het slapen gaan hebben kinderen graag een ritueeltje. Bij ons 
begint dat met een zelfverzonnen tandenpoetsliedje, knuffelend 
de pyjama aan, plassen en dan samen in het grote zachte bed een 
verhaaltje voorlezen. En soms dus twee verhaaltjes. Met het liefst 
zoveel mogelijk gekke stemmetjes. “Nog 1 verhaaltje mama!”

Ruth is met haar familietheatervoorstelling Loet Moet uitgeroepen tot 
Rabo Jonge Talentvolle Theatermaker in Nederland en Vlaanderen.

Zin in een nieuw boek? 
Kijk eens op de website naar het kleurrijke kinderboek Loet Moet. 

Doe alles in liefde ♥ Ruth
www.ruthbakker.com

Loet Moet
sprankelend  
ver fr issend  
vernieuwend!

Dit boek vertelt een van de verhalen die het stoere meisje Loet 
meemaakt. Loet speelt namelijk het liefst de hele dag. Maar dat 
kan niet, want ze moet van alles. Van haar moeder, van haar juf en 
van haar vader die helemaal in Amerika woont. Loet wil niks meer 
moeten. Ze sluit zich op in haar kamer, waar ze verdwijnt in haar 
eigen sprankelende wereld. Hier ontmoet ze Oma uit het fotolijstje 
en vaart ze samen met haar pratende lievelingsknuffel Jenny en 
alle piratenkinderen naar Amerika. Maar dan komt Gekke Tante 
Toos op bezoek…

Loet is een nieuw kinderboekenpersonage, maar bestaat al langer 
in het theater. Loet Moet is een prachtige theatervoorstelling vol 
liedjes en (poppen)spel. Het boek is te bestellen via de boekenshop 
van Heutink met ISBN 9789000342846.

We verloten dit jaar 8x een voorstelling 
van Ruth Bakker met Loet leest voor!

@HeutinkKO
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Tijd voor 
nieuwe 
bedden! 

Kids-F Basicline stapelbed
Voorzien van 2 witte zijwanden,  
2 dichte achterwanden en  
2 vaste bedbodems. Afmeting:  
193 x 121,6 x 73,5 cm (h x b x d).

701.530 

Dekbedovertrek
Heerlijk wegdromen onder dit  
Jollein dekbedovertrek met  
bijpassende kussensloop uit  
de Check collectie.

118.043 100 x 140 cm zand
118.044 100 x 140 cm grijs
118.045 120 x 150 cm zand
118.046 120 x 150 cm grijs

Hoeslaken 100% katoen
Dit hoeslaken sluit mooi strak  
aan op het matrasje door  
de ingenomen hoeken. Speciaal  
te gebruiken voor een ledikant.
Wasbaar op 40 graden handwas.

118.034 60 x 120 cm antraciet
118.035 60 x 120 cm limegroen
118.036 60 x 120 cm lichtgrijs
118.037 60 x 120 cm turquoise

Fa t b o y  E d i s o n

Aan of uit? Binnen of buiten? Groot, middel of klein.  

Wat kenmerkt de Edisons? Een iconisch silhouet,  

minimalistisch design. Eenvoudige, pure vormen  

en witter dan wit. Met dank aan de uitvinder van  

de gloeilamp Thomas Edison. Deze iconische lamp 

heeft drie verschillende lichtstanden. Door het gebruik 

van LED technologie is de lamp geheel verlicht. 

Met 21
verwisselbare

lampen-
kapjes!

K i d s- F  B a s i c l i n e  s t a p e l b e d

    
en 
gemakkelijk

Veilig

    
Eenvoudige
pure 
 vormen

Fatboy Edison The Petit
Formaat: 25 x 16 cm (h x b). Gewicht: 1 kg.

119.916

Kijk op heutink.nl voor 
het gehele Fatboy Cooper 
Cappie assortiment.

Beste/
laagste

prijsgarantie!
Info via uw 
adviseur
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Ve i l i g h e i dK i d s- F  G o l d l i n e  s t a p e l b e d

Kids-F Goldline stapelbed
Uitvoering: volledig berken  
multiplex met aluminium  
staanders, dichte achterwanden, 
spijlen raamwerken 

Afmeting:  
190,3 x 127,4 x 73,5 cm (h x b x d).

005.636 Dichte achterwand 
 met vaste bedbodem

Laken Starry night
Dit Little Naturals laken is gemaakt van extra 
zacht katoen. Wasbaar op 40 graden handwas.

118.017 120 x 150 cm zilver
118.018 120 x 150 cm brons

Laken Little star
118.015 120 x 150 cm zand
118.016 120 x 150 cm antraciet

       Een goede basis 
voor een mooi 
  opgemaakt babybedje

De uitrolbeveiliging is geschikt voor kinderen tot maximaal  
15 maanden. Bij het in bed leggen drukt u met uw onderarm  
eenvoudig de badstof hoes naar beneden en zo gauw u uw handen 
omhoog beweegt veert het badstof vangnet weer omhoog.  
Het product bestaat uit de houder die vast in het bed gemonteerd 
wordt en een badstof hoes welke ook los verkrijgbaar is, zodat hij 
regelmatig gewassen kan worden. 

701.550 uitrolbeveiliging 
701.554 losse hoes

Voorkom 
ongelukken! 

 

Kids-F Bed-Alert 
De Bed-Alert is een doosje dat 
detecteert of een kinderbed open 
of gesloten is. Het heeft eenzelfde 
werking als een smartphone, 
is eenvoudig te monteren door 
het reeds aangebrachte dub-
belzijdige tape, is op elk type bed 
te plaatsen, ook op bedden met 
klapramen of draaideuren. Eén 
Bed-Alert per bed is voldoende, 
geplaatst op het bovenste hek-
werk omdat daar het potentiële 
gevaar aanwezig is.

Zo werkt de Bed-Alert
-  opening van het bed activeert 

het systeem (waarneembaar 
door knipperend signaal)

-  ca. 12 seconden later:  
geluidssignaal

-  knipperend signaal neemt  
in snelheid toe

-  optie 1: bed sluiten, optie 2: 
uitstellen sluiten bed door te 
snoozen met ca. 10 seconden

-  bed hierna nog steeds onaf-
gesloten? Dan volgt een steeds 
indringender, onmisbaar 
geluidssignaal

 
005.665 Bed-Alert, voor bedden 
 met kantelende ramen
005.666 Bed-Alert, voor bedden 
 met openslaande ramen

Een revolutionaire  

vorm van bedbeveiliging.  

Een universeel, stand-

alone apparaatje,  

geschikt voor elk  

kinderbed. De Bed-Alert 

zorgt dat het nagenoeg 

onmogelijk is om te  

vergeten een kinder- 

bedje af te sluiten.

Kids-F 
Uitrol-
beveiliging
Is het bij u ook wel  

eens gebeurd dat er  

per ongeluk een bed 

open bleef staan met 

een kind er in, met  

alle gevolgen van dien?

Kids-F heeft voor dit 

moment van onacht-

zaamheid een uitrol-

beveiliging ontwikkeld.

GRATIS 

demonstratie 

en uitleg! 

Staffels
via uw adviseur!

Beste/laagsteprijsgarantie!
Info via uw adviseur
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K i d s- F  B u i t e n b e d S l a a p z a k k e n  e n  b e d d e n g o e d

   Lekker slapen 
 in de buitenlucht!

 

 

B e d d e n -  e n  b oxe n c h e c k
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, waaronder de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) valt, heeft in 2008 nadere eisen vastgesteld waaraan alle  
bedden en boxen per 1 januari 2016 in de kinderopvang wettelijk dienen te voldoen. Om u door  
het doolhof van regels te loodsen levert Kids-F Heutink u een beddencheck waarmee een  
van onze adviseurs het huidige aanbod aan bedden en boxen op uw kinderdagverblijf kan  
controleren om te beoordelen of uw meubilair voldoet aan de vernieuwde wettelijke eisen.  
Uit deze inventarisatie  rolt vervolgens een adviesrapport inclusief investeringsplan op maat.

Veilig buiten slapen in de frisse buitenlucht  

zorgt voor meer weerstand door een grotere  

opname van vitamine D. De frisse lucht is  

heel goed voor de longen van jonge kinderen. Met name 

voor kinderen met astmatische aandoeningen en allergieën 

kan slapen in dit unieke stapelbed een goede oplossing zijn. 

Door de solide wielen is het bed goed en eenvoudig verplaatsbaar en 
past het door bijna elke standaard deuropening. Het bed is gemaakt 
van duurzaam volkern (trespa soort), RVS onderdelen en voorzien van 
roestvaststaal horregaas in de hekwerken, waardoor insecten en 
andere dieren niet bij de kinderen kunnen komen. Het buitenbed kan het 
hele jaar door gebruikt worden. Voor speciale buitenslaapzakken, zie 
ook de rubriek 'beddengoed', slaapzak 4 seizoenen. Dit slaapmeubel is 
bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Het toepassingsgebied 
is professioneel gebruik in de kinderopvang. Aanbevolen matrasmaat: 
118 x 58 x 8 cm (119.010). Afmeting: 203 x 122 x 74 cm (h x b x d).
Het Kids-F buitenbed voldoet aan de allerstrengste eisen op het gebied 
van ergonomie en veiligheid. Wordt inclusief gaas op de onderste bodem 
geleverd. Inclusief levering- en montagekosten!
Voor het buitenbed dubbel geldt: beide slaapplekken bevinden zich  
aan 1 zijde en worden gesloten d.m.v. 2 openslaande deurtjes met  
de bekende AXA grendels.

701.498 buitenbed dubbel groen
701.468 buitenbed dubbel lichtgrijs
701.467 afdekhoes

Slaapzak 4-seizoenen
Slaapzakken 110 cm. 
Voorzien van afritsbare mouwen.
118.107 wit
118.108 lichtgrijs gemeleerd
118.109 little star grijs

Beddengoed
118.061 deken 100 x 150 cm, zand
118.062 deken 100 x 150 cm, grijs
118.078 deken gebreid mixed
 100 x 150 cm
 roze / zand / gebroken wit
118.079 deken gebreid mixed
 100 x 150 cm
 blauw / zand / gebroken wit
118.080 deken gebreid mixed
 100 x 150 cm
 grijs / zand / gebroken wit
118.081 deken gebreid mixed
 100 x 150 cm
 mintgroen / zand /  
 gebroken wit

Beste/
laagste

prijsgarantie!
Info via uw 
adviseur

Nieuw

Ökotex en 
TOG-waarde?

Neem contact 
op met uw 
adviseur!

Een vierseizoenen slaapzak voor kinderen tot ca. 4 jaar
De temperatuur in bed moet tussen ± 28 en 32 °C liggen. Bij te weinig 
toedekking heeft het lichaam meer energie nodig om warm te  
blijven waardoor een diepe slaap niet wordt bereikt. Tijdens  
het buitenslapen biedt deze slaapzak vier seizoenen,  
dag en nacht, de juiste oplossing: Deze slaapzak  
bestaat uit twee delen. Een buitenhoes van  
100% jerseykatoen en een binnenhoes  
van hoogwaardig 100% katoenen fleece. 

Gebruik naast de slaapzak vier seizoenen geen dekentjes  
of dekbedje en gebruik nooit kussentjes, (plastic) hoofd- en  
zijwandbeschermers, tuigjes of koorden.

De slaapzak vier seizoenen is: 
- veilig en comfortabel
- wasbaar op 40°C. (eerste keer wassen op 30°C).

Zeer geschikt 
  bij het buiten

bed
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K i d s- F  G o l d l i n e  b o x e n R u s t b e d d e n  e n  p e u te r b e d d e n

Kids-F Goldline 
verhoogde enkele box
Solide uitgevoerd in hoogwaardig 
berken multiplex blank gelakt.  
De staanders zijn uitgevoerd in  
duurzaam geanodiseerd aluminium.  
Eén poot is voorzien van een  
stelvoetje, zodat de box stevig staat. 
Standaard voorzien van vaste  
spijlenramen, inclusief raam- 
grendels. Het product is geschikt 
voor kinderen van 0 - 1,5 jaar.

Afmeting:  
150 x 103,5 x 91 cm (h x b x d). 

005.090 enkele box inclusief wielen 
005.085 enkele box exclusief wielen

Kids-F Goldline 
verhoogde duo box 
Voorzien van 2 witte dichte  
zijwanden, 2 dichte achter- 
wanden in wit en tussenwand  
met patrijspoort. 

Afmeting: 
145 x 204 x 91 cm (h x b x d). 

005.091 duo box inclusief wielen
005.086 duo box exclusief wielen

Boxkleed 
118.114 80 x 100 cm, block jade
118.115 80 x 100 cm, block grijs
118.117 80 x 100 cm, bunny zand
118.118  80 x 100 cm, bunny grijs

Boxdek 
118.119 75 x 95 cm
 little star zand
118.120 80 x 100 cm
 little star donkergrijs

Beste/ laagste
prijs-garantie!

   Inclusief        leverings- 
en montagekosten!

Nieuw

Stapelbaar peuterbed
Het peuterbed is stapelbaar 
en heeft een bedbodem met 
ventilatieopeningen. 
Dit slaapmeubel is bedoeld 
voor kinderen in de leeftijd tot 
4 jaar. Het toepassingsgebied  
is professioneel gebruik in  
de kinderopvang. 

Aanbevolen matrasmaat:  
118 x 58 x 8 cm (119.010).

Afmeting:  
15 x 127,4 x 62,5 cm (h x b x d). 
(inclusief poten). 
De prijzen zijn inclusief  
levering- en montage- 
kosten!

005.198

  Veilig en 
gemakkelijk!

Beste/
laagste

prijsgarantie!
Info via uw 
adviseur

      1110      w w w. h e u t i n k . n l  Log in op www.heutink.nl om te bestellen.



B e d c o c o n  e n  z a k l a ke n s

Stapelbaar 
     rustbedje

Bedcocon
De bedcocon is een ergonomisch 
vormgegeven stapelbaar bedje dat 
de overgang van spijlenbedje naar 
rustbedje gemakkelijker maakt.
Gemaakt van polyetherschuim  
met gecoat brandwerend doek. 
Uitgerust met bodemdoek. 
Geschikt voor een matras van  
120 x 60 cm. Wordt geleverd  
exclusief matras. Leverbaar in  
de volgende kleuren (bij bestelling 
de gewenste kleur aangeven):  
rood / oranje (039), oranje (007), 
blauw / lichtblauw (059),  
lichtgroen / donkergroen (025).
102.394

Rustbedje
Uitvoering: sterke kunststof 
hoeken, verbonden door lichte 
aluminium buizen. Het dekje is 
gemaakt van softex: een zachte 
stof,  zeer sterk, luchtdoorlatend 
en gemakkelijk te reinigen. 
Formaat: 130 x 55 x 12 cm  
(l x b x h) . Gewicht: 3,5 kg.
101.015Hoeslaken en  

onderlaken vormen  
één geheel

Zaklaken BIO
Gemaakt van 100% biologisch  
katoen. Wasbaar op 90 graden.
Kleur: beige / groen (149).
102.423 

Zaklakens voor rustbedje
Handig: het hoeslaken en het  
onderlaken vormen één geheel.  
Ook blijven bedjes met deze 
lakens stapelbaar. Met voorge-
vormde hoeken. Bevestiging met 
elastieken op de 4 hoeken. 
102.422 

Beste/ 
laagste

prijs-
garantie!
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C o nt a c t

Slaapzak effen
Zachte en comfortabele slaapzak. 
Voorkomt vallen. Bedjes blijven 
stapelbaar met deze slaapzak.
Gemaakt van 100% katoen.  
Eerste keer wassen op 30 graden, 
daarna wasbaar op 60 graden, 
krimpt niet.
Formaat: 130 x 54 cm (l x b).

Leverbaar in de volgende kleuren: 
donkerblauw  (142) 
paars  (034) 
lichtblauw  (057) 
lichtgroen  (037) 
oranje  (007) 
grijs  (006) 
roze  (003) 

102.278 

Geef bij  
uw bestelling 
de gewenste 
kleur aan

Schrijf u 
direct in!

Agenda

Kijk op www.heutink.nl
voor aanmelden

Adviseurs 
Heutink 
kinderopvang

S l a a pz a k ke n

Slaapzak motieven
Kleur: wit (001).
102.452 

KENNISDAG ROTTERDAM
IKC, Integraal Kindcentrum een  
perspectief- & betekenisvol scenario
Donderdag 12 februari 2015
Locatie: De Verre Bergen, Rotterdam 

KENNISDAG IJMUIDEN
Techno challenge activiteiten,  
3D printing, LEGO leerlijn BSO
Dinsdag 24 maart 2015
Locatie: Tata-steel  IJmuiden

KENNISDAG
Scholing TINK en e-learning 
Vrijdag 27 maart 2015
Locatie: Zoetermeer

PEUTERDAG EDE
Vrijdag 8 mei 2015
Locatie: Heutink Informatie- 
centrum Ede

KENNISDAG TILBURG
VVE, leesboeken voor KO en BSO
LEGO Education leerlijn  
en 3D printing BSO
Maandag 18 mei 2015
Locatie: Zwijsen Tilburg

KENNISDAG ASSEN
Wetgeving bedden en boxen,  
buitenslapen, linnengoed Jollein
Ontwikkelingsmaterialen
Dinsdag 19 mei 2015
Locatie: Jollein Assen

Noteer
alvast in je 

agenda!

Ingrid 
Knopper
M 06 23 63 34 87
i.knopper@heutink.nl

Dennis 
Schönhage
M 06 13 70 06 23
d.schonhage@heutink.nl

Floortje 
Vogels
M 06 53 81 33 37
f.vogels@heutink.nl

Evert Jan 
Braakman
M 06 53 81 32 38
e.braakman@heutink.nl

Alexander 
van Schooneveld
M 06 53 81 70 96
a.vanschooneveld 
@heutink.nl

Matthijs
Akkenaar
M 06 53 81 32 35
m.akkenaar@heutink.nl

 @HeutinkKO
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H e u t i n k  K i n d e r o p v a n g

  
De aanbiedingen in deze folder  
zijn geldig tot 31 december 2015  
of zolang de voorraad strekt.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

 w w w.heutink.nl

Hoofdvestiging 
Rijssen
Nijverheidsstraat 45
T 0548 - 53 66 66

Informatiecentrum 
Rijssen
Morsweg 10
T 0548 - 53 67 66

Informatiecentrum 
Ede
Galvanistraat 12-1
T 0318 - 64 04 42

Datum van uitgifte januari 2015 @HeutinkKO

 

Onze ‘Spesjaal’ voor  
de volgende uitgave!

- Nieuwste certificaten op alle bedden,  
inclusief buitenbedden

-  Bedden- en boxencheck
- Inventarisatierapport
-  Verhuisservice
-  Opslagservice
-  Demonteer- en afvoerservice
- Advies op uw locatie
- Laagste/beste prijsgarantie  

voor al uw bedden en boxen 
Geldig in heel 2015!

 

B e d d e n -  e n  b oxe n c h e c k
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, waaronder  
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) valt, heeft in 2008 nadere  
eisen vastgesteld waaraan alle bedden en boxen per 1 januari 2016 in de kinderopvang 
wettelijk dienen te voldoen. Om u door het doolhof van regels te loodsen levert  
Kids-F Heutink u een beddencheck waarmee een van onze adviseurs het huidige  
aanbod aan bedden en boxen op uw kinderdagverblijf kan controleren om te  
beoordelen of uw meubilair voldoet aan de vernieuwde wettelijke eisen. Uit deze  
inventarisatie  rolt vervolgens een adviesrapport inclusief investeringsplan op maat.

Onze 
mogelijkheden:


