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Uit onze gegevens blijkt dat de onderhavíge waarschuwing per aburs niet
verstuurd. Gezien het belang onwangt u deze waarschuwing nu alsnrg.

ís

Uít de lnspectiegegevens van de inspecteur is gebleken dat in onderstaand Þedrljf
niet werd voldaan aan de wettel'rjke voorschríften, waardoor een overtreding werd
begaan.
Ten aanzien daarvan is de volgende informatie voor u van belang:

Datum van de

inspectle:

Plaats van de inspectie:

woensdag 2 oktober 2013
HAPPY DAYS NOORD-HOLI-ANO

INDUSTRIEWEG 484

1613 KV

GROOTEBROEK

Genoemde inspectie heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een bij de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ingediende klacht.
Constaterlngen:
Op de locatie HAPPY DAYS NOORD-HOLLAND, INDUSTRIEWEG 484' 1613 KV
GROOTEBROEK zijn onderstaande attractie- en speeltoestellen aangetroffen. Per
toestel worden de gevonden tekoÊkomingen benoemd.

1.

Rod.o-t¡cr
1.1 Geen logboek of ander beheerssysteem aanwezig
1.2 Geen certificaat van goedkeuring aanwezig

2.

Opbh¡¡barr spccltocstêl "Klimtorcn"
2.1 Geen logboek of ander beheerssysteem aanwezig
2.2 Geen certiflcaat van goedkeuring aanwezlg

3

"

Opbl aacbaar

rpecltoostet "Glif baen / rncorka

¡n

P"

3.1 Geen logboek of ander beheerssysteem aanwezig
3.2 Geen certiflcaat van goedkeuring aanwezig
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4.
5,

Opblaasbaar speeltoestel "Springkussen"

Onze referent¡e

4,1 Geen logboek of ander beheerssysteem aanwezÍg
4,2 Gêen certifìcaat van goedkeuring aanwezig

27L92OL48127408

Kople aan

fndoorspeelstructuur mct ballenbak
5.1 Geen logboek ofander beheerssysteem aanwezig
5,2 Geen certificaat van goedkeuring aanwezig
5.3 Op diverse plaatsen zijn de netten los van de constructie, waardoor
gebuikers op plaatsen kunnen komen die niet voor gebruikers bestemd

zijn.

6.

Trampotines (2x)
6.1 Geen logboek of ander beheerssysteem aanwezíg
6.2 Geen certificaat van goedkeuring aanwezig

Geen logboek of ¡nder bchecrssystccm aanwczig
Bij de inspectie op bovengenoemde locatie bleek dat er ten aanzien van geen
enkel van de voorhandene attractie- en speeltoestellen een logboek of ander
beheerssysteem aanwezig was. Doordat er op deze locatie geen registraties ten
aanzien van inspecties, onderhoud en/of reparaties voorhanden zijn, kon nlet
worden aangetoond dat degene die een attractie- of speeltoestel voorhanden
heeft, ervoor heeft gezorgd dat het toestel zodanig is geihstalleerd, gemonteerd
en zodanig ís beproefd, geinspecLeerd en onderhouden en zodanig van oPschrlften
is voorzien, dat er bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van
personen bestaat.

Dit is in strljd met het bepaalde in artikel 15 van het Warenwetbesluit attractie- en
speeltoestellen.
Dit is een overtreding van artikel 3a van het Warenwetbesluit attractie- en
speeltoestellen.
Toelíchting:
Het bijhouden van registraties ten aanzien van inspecties, onderhoud enlof
reparaties kan worden gezien als een kwaliteitsborging van het beheer van een
toestel. Deze registraties helpen de eigenaar of houder bij de zorg voor de
veiligheid van het toestel. Per toestel dienen gegevens met betrekking tot
onderhoud, inspecties, vervanging van onderdelen en reparaties te worden
bijgehouden.
De eigenaar of houder heeft een zorgplicht voor het veilig fu,nctioneren van een
speeltoestel. Dit beg¡nt bij de installatie van het toestel met verantwoord
installeren en monteren, beproeven en toepassen van de benodigde
beveiligingsvoorzíeningen en benodÍgde opschriften. Voorts dient de eigenaar of
houder door inspectles en onderhoud zorg te dragen dat het toestel veilig blijft.
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aanwezig was. De toestellen bleken
l(oPleaan
aangewezen instelling, De toestellen waren niet van een geldig merk van
goedkeuring voozien en ten aanzien van die toestellen kon geen geldig certificaat
van goedkeuring worden getoond.

Ingevolge artikel 8, eerste lid, van het Warenwetbesluít attractie- en
speeltoestellen dienen attractietoestellen voor íngebruikname en daarna periodiek
te zijn gekeurd door een aangewezen instelling.
Ingevolge a¡tíkel g, tweede lid, van het Warenwetbesluit attractie- en
speeltoestelten dienen speeltoestellen eenmalig voor ingebruikname te zijn
gekeurd door een aangewezen instelling.
indien het toestel aan de gestelde eisen voldoet, wordt door de aangewezen
instellíng ingevolge a¡tlkel 10a, eerste lid, van het Warenwetbesluit attractie- en
speeltoestellen een ceftlficaat van goedkeuring afgegeven en dient op het toestel
ingevolge a¡'tikel 10a, tweede lid resp. derde lid, van Warenwetbesluit attracte- en
speeltoestellen het toestel van een merk van goedkeuring te zijn aangebracht.

Dit ís een overtreding van aftikel 3a van het WarenwetÞesluit attractie- en
speeltoestellen.
Dczo ovcrtrcdingcn dicncn voor

3t oktobcr 2O!{ tl wordcn opgohcvcn.

Ik ga er van uit dat u onmiddellijk maatregelen neemt dat herhaling van de
overtredingen wordt voorkomen.
Mocht bij een hercontrole bliJken dat opnieuw niet aan de wettelijke voorschrlftcn
wordt voldaan, dan kan hle¡van proces-verbaal worden opgernaakt en kan
(kun ne n) de geconstateerde overtred ing (en) voo r ve rdere afrra ndeling word en
voorgelegd aån de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan wel de
Officier van Justítie.
Ten aanzien van de certíflcaten van goedkeuri,ng verzoek ik u orn uiterlijk 31
oktober 2014 een afschrift van deze ceÊificaten te sturen aan de NVWA, Postbus
3000, 3330 DC'Zwijndrecht, onder vermelding van het kenmerk van deze bríef'

Hoogachtend

Drs.

& veillgheid
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