
Kinderzitjes in de auto

Merk en type Sterke punten Zwakke punten Opmerkingen Inh. kofferbak Vanafprijs Eindoordeel Testjaar

Alfa Romeo Giulietta * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden

* Gordels achterin zijn te kort * De passagiersairbag kan via een functie in het menu gedeactiveerd worden 350 liter € 23.250 

***
2011

Audi A4 Avant * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden

* Geen bevestigings-punten voor top tether
* Gordels achterin zijn relatief kort

* Passagiersairbag gedeactiveerd en ISOFIX bevestigings-punten tegen 
meerprijs op passagiersstoel en achterzittingen gemonteerd

490 liter € 35.400 
(vorige 
model) 

***
2011

BMW 3 series Sedan * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden                     * 

Isofix en top tether bevestigingspunten makkelijk 
bereikbaar

* Gordels achterin zijn te kort * De middelste zitting van de tweede zitrij is niet expliciet genoemd in het 
instructioeboekje als zijnde geschikt voor kinderzitjes

480 liter € 32.290 

***
2012

BMW 3 series Touring * Veel ruimte voor twee kinderen op de tweede 
zitrij

* Gordels achterin zijn relatief kort
* Middelste zitting verboden voor montage van  
van kinderzitjes

* Passagiersairbag gedeactiveerd en ISOFIX bevestigings-punten tegen 
meerprijs op passagiersstoel gemonteerd
* Montage van Römer Duo Plus kan alleen met een speciaal foam kussen

460 liter € 39790  
(vorige 
model)

*** 2011

Chevrolet Cruze * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden

* Niet alles kinderenzitjes zijn op de  
passagiersstoel  te monteren

* Kinderzitjes achterin beperken de verstelmogelijkheden van de voorstoelen 
enorm

413 liter € 21.295 

***
2012

Chevrolet Orlando * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden
* Derde zitrij is standaard

* Passagiersstoel slechts onder voorwaarden  
geschikt voor kinderen
* Gordels achterin zijn relatief kort

* Derde zitrij kan niet gebruitk worden voor groep 0+ zitjes 852 liter          
(7P:89 liter)

€ 25.695 

***
2011

Citroën Berlingo * Ruimte voor drie kinderen op de tweede zitrij
* Derde zitrij is tegen meerprijs leverbaar
* Schuifdeuren vergemakkelijken de toegang

* Gordels achterin zijn te kort, leidt tot 
puntenaftrek

* Onder de vloer van de tweede zitrij kunnen opbergruimtes aangebracht 
worden

675 liter € 18.775 
(vorige 
model)

*** 2011

Citroën C3 Picasso * Voldoende ruimte voor twee kinderen op de 
tweede zitrij

* Gordels achterin zijn te kort, leidt tot 
puntenaftrek                                                                               
* Volgens instructieboekje kunnen geen 
kinderzitjes op de middelste zitting van de tweede 
zitrij  worden gemonteerd      

500 liter € 19.290 

***
2010

Citroën C8 *  Veel ruimte voor drie kinderen op de tweede 
zitrij                                                                                                   
* Derde zitrij is tegen meerprijs leverbaar
* Schuifdeuren vergemakkelijken de toegang

* Geen bevestigings-punten voor top tether 830 liter € 45.370 
(inmiddels 

uit 
productie) 

*****
2010

Dacia Lodgy * Veel ruimte voor drie kinderen op de tweede 
zitrij
* Derde zitrij is tegen meerprijs leverbaar

* Bereikbaarheid bevestigingspunten voor top 
tether 
* Volgens instructieboekje kunnen alleen 
achterwaarts gerichte, universele zitjes op de 
passagiersstoel worden gemonteerd

* Volgens de fabrikant kunnen op de derde zitrij ook twee kinderzitjes worden 
geplaatst

827 liter € 15.990 

*****
2012
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Fiat Doblò * Veel ruimte voor drie kinderen op de tweede 
zitrij
* Derde zitrij is tegen meerprijs leverbaar
* Schuifdeuren vergemakkelijken de toegang

* Bereikbaarheid bevestigingspunten voor top 
tether 
* Volgens instructieboekje kunnen geen 
kinderzitjes op de derder zitrij  worden 
gemonteerd                                                                                
*Passagiersairbag moet via een menu worden 
gedeactiveerd

* Instructieboekje te beperkt 790 liter € 21.495 

****
2012

Fiat Ulysee *  Veel ruimte voor drie kinderen op de tweede 
zitrij                                                                                                   
* Derde zitrij is tegen meerprijs leverbaar
* Schuifdeuren vergemakkelijken de toegang

324-2948 liter € 37.695 
(inmiddels 

uit 
productie)

*****
2010

Ford Focus * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden

* Gordels achterin zijn relatief kort * Schakelaar voor deactiveren van passagiersairbag moet door dealer 
gemonteerd worden

363 liter € 19.765 

***
2011

Ford C-MAX * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden

* Bezoek aan dealer nodig voor montage van  
Isofix                                                                                                 
* Onhandig vorm van achterbankzitting

460 liter € 21.700 

***
2010

Ford Grand C-MAX * Ruimte voor drie kinderen op de tweede zitrij
* Derde zitrij is tegen meerprijs leverbaar
* Schuifdeuren vergemakkelijken de toegang

* Gordels achterin zijn relatief kort * Schakelaar voor deactiveren van passagiersairbag moet door dealer 
gemonteerd worden
* Onder de vloer van de tweede zitrij kunnen opbergruimtes aangebracht 
worden

475 liter € 24.085 

*** 2011

Ford Mondeo Wagon * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden

* Gordels achterin zijn te kort, leidt tot 
puntenaftrek   

554 liter € 31.330 

***
2010

Honda Jazz * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden

* Instructieboekje niet duidelijk * Hoofdstuk over kinderveiligheid in het instructieboekje is te lang (33 
pagina's)

337 liter € 14.190 

*** 2011

Honda Civic * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden

* Bereikbaarheid bevestigingspunten voor Isofix 
en top tether 
* Volgens instructieboekje kan op de middelste 
plaats van de achterbank  alleen een Honda 
kinderzitje worden gemonteerd

470 liter € 19.990 

***
2012

Hyundai i30 Wagon * Voldoende ruimte voor twee kinderen op de 
tweede zitrij

* Bevestigingspunten voor top tether beperken de 
kofferruimte 
* Tekst Instructieboekje te lang en verwarrend         

528 liter € 19.795 

****
2012

Hyundai i40 Wagon * Veel ruimte voor twee kinderen op de tweede 
zitrij                                                                               * 
Ook voorin zeer ruim

* Bevestigingspunten voor top tether beperken de 
kofferruimte                                                                         
* Gordels te kort         
* Tekst instructieboekje te lang en verwarrend * 
Volgens instructieboekje kunnen op de  middelste 
zitting van de tweede zitrij geen kinderzitjes 
worden gemonteerd

553 liter € 24.995 

***
2012
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Kia C'eed  HB 5 deurs * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden

* Bevestigingspunten voor top tether beperken de 
kofferruimte 
* Tekst Instructieboekje verwarrend         

380 liter € 17.995 

***
2012

Kia Venga * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden

422 liter € 16.595 

***
2010

Mazda 5 * Ruimte voor drie kinderen op de tweede zitrij

* Derde zitrij is tegen meerprijs leverbaar
* Schuifdeuren vergemakkelijken de toegang

* Passagiersstoel slechts onder voorwaarden  

geschikt voor kinderen

* Passagiersairbag kan niet gedeactiveerd worden 892 liter € 29.590 

***
2011

Mazda CX-5 * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden

* Bereikbaarheid bevestigingspunten voor top 
tether                                                                                                 
* Gordels achterin te kort                                                      
* Volgens instructieboekje kan alleen een Mazda 
kinderzitje gebruikt worden op de passagiersstoel 
en de middelste zitting van de tweede zitrij

463 liter € 27.440 

***
2012

Mercedes-Benz C-class T * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden

* Passagiersstoel slechts onder voorwaarden  
geschikt voor kinderen
* Gordels achterin zijn relatief kort

* Geïntegreerde kinderzitjes als optie leverbaar  (groep I/II/III)
* Deactivatie van de airbag gebeurt door de Automatische 
Kinderzitherkenning in combinatie met Mercedes Benz kinderzitjes
* Alleen groep 0+ zitjes die door fabrikant aanbevolen worden op de 
middelste zitting

485 liter € 38.910 

***
2011

Nissan Qahqai * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden

*  Bereikbaarheid bevestigingspunten voor top 
tether                                                                                                 
* Bezoek aan dealer nodig voor montage van  top 
tether                                                                                       
* Gordels te kort    

410 liter € 23.990 

***
2012

Opel Ampera * Veel ruimte voor twee kinderen op de tweede 
zitrij

* Gordels achterin te kort                                                     
* Volgens instructieboekje kunnen geen 
kinderzitjes op de passagiersstoel worden 
gemonteerd     

* Geen middelste zitting op tweede zitrij 300 liter € 48.295 

**
2012

Opel Antara * Veel ruimte voor twee kinderen op de tweede 
zitrij

* Montage van kinderenzitjes op zowel 
passagiersstoel  als middelste zitting achterin 
verboden

402 liter € 37.195 

**
2011

Opel Astra * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden

* Passagiersstoel slechts onder voorwaarden  
geschikt voor kinderen

370 liter € 19.695 

*** 2010
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Opel Combo (L1H1) * Veel ruimte voor drie kinderen op de tweede 
zitrij
* Derde zitrij is tegen meerprijs leverbaar
* Schuifdeuren vergemakkelijken de toegang    * 
Plezierig lange gordels

* Bereikbaarheid bevestigingspunten voor top 
tether                                                                                                 
* Volgens instructieboekje kunnen niet alle  
kinderzitjes op de passagiersstoel  worden 
gemonteerd   
* Volgens instructieboekje kunnen geen 
kinderzitjes op de derder zitrij  worden 
gemonteerd                                                                                
*Passagiersairbag moet via een menu worden 
gedeactiveerd

* Gordels zijn langer dan de in basis gelijke Fiat Doblò                                               
* Instructieboekje te beperkt

790 liter € 23.538 

****

2012

Opel Insignia *  Ruimte voor drie kinderen op de tweede zitrij * Gordels achterin relatief kort                                                     
* Passagiersstoel slechts onder voorwaarden  

geschikt voor kinderen

500 liter € 28.095 

***
2010

Opel Meriva * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden                     * 
Schuifdeuren vergemakkelijken de toegang 

* Passagiersstoel slechts onder voorwaarden  
geschikt voor kinderen                                                         
* Gordels achterin relatief kort  

400 liter € 19.845 

***
2010

Opel Zafira 7P * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden                     * 
Derde zitrij is standaard

* Er kunnen alleen  kinderzitjes van Opel op de 
passagiersstoel  worden gemonteerd , hert 
herklenningssysteem hiervoor heeft een meerprijs

645 liter        
(7P:140 liter)

€ 23.145 
(vorige 
model)

***
2010

Opel Zafira Tourer * Veel ruimte voor twee kinderen op de tweede 
zitrij
* Derde zitrij met ook veel ruimte voor twee 
kinderen  is tegen meerprijs leverbaar
*Flexibiliteit en Isofix bevestigingspunten 
makkelijk bereikbaar

* Gordels achterin te kort                                                                                                 
* Volgens instructieboekje kunnen niet alle  
kinderzitjes op de passagiersstoel  worden 
gemonteerd   
* Volgens instructieboekje kunnen geen 
kinderzitjes op de middelste zitting van de tweede 
zitrij  worden gemonteerd                                                                                

* Instructieboekje te beperkt 709 liter € 25.995 

****
2012

Peugeot 508 SW * Veel ruimte voor twee kinderen op de tweede 
zitrij

* Montage van kinderenzitjes op middelste zitting 
verboden     

560 liter € 28.970 

***
2011

Peugeot 5008 *  Voldoende ruimte voor drie kinderen op de 
tweede zitrij                                                                                  
* Derde zitrij is tegen meerprijs leverbaar

* Gordels achterin relatief kort                                                     
* Tekst Instructieboekje verwarrend     

697 liter € 29.600 
(7P) **** 2010

Peugeot 807 *  Veel ruimte voor drie kinderen op de tweede 
zitrij                                                                                                   
* Derde zitrij is tegen meerprijs leverbaar
* Schuifdeuren vergemakkelijken de toegang

* Geen bevestigings-punten voor top tether 830 liter € 43.250 
(7P diesel) ***** 2010

Renault Kangoo *  Voldoende ruimte voor drie kinderen op de 
tweede zitrij                                                                                 
* Schuifdeuren vergemakkelijken de toegang

* Passagiersstoel slechts onder voorwaarden  
geschikt voor kinderen

660 liter € 21.708 

**** 2010
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Renault Megane *  Ruimte voor drie kinderen op de tweede zitrij * Montage van kinderenzitjes op middelste zitting 
verboden                                                                         * 
Passagiersstoel slechts onder voorwaarden  
geschikt voor kinderen

405 liter € 19.990 

** 2010

Renault Gran Scenic 7P *  Voldoende ruimte voor drie kinderen op de 
tweede zitrij                                                                                  
* Derde zitrij is tegen meerprijs leverbaar

* Passagiersstoel slechts onder voorwaarden  
geschikt voor kinderen

437 liter € 28.590 
(7P) ****

2010

Seat Exeo *  Ruimte voor drie kinderen op de tweede zitrij    442 liter € 28.020 

*** 2010

Seat Alhambra *  Veel ruimte voor drie kinderen op de tweede 
zitrij                                                                                                   
* Derde zitrij is tegen meerprijs leverbaar
* Schuifdeuren vergemakkelijken de toegang

809 liter € 40.060 
(7P) ***** 2010

Skoda Roomster * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden
* Flexibiliteit
* Plezierig lange gordels

* Bereikbaarheid bevestigingspunten voor top 
tether                                                                                                 
* Volgens instructieboekje kunnen niet alle  
kinderzitjes op de passagiersstoel  en  op de 
middelste zitting van de tweede zitrij worden 
gemonteerd   

* Achterste zittingen kunnen voorwaarts worden versteld voor een goede 
toegang en ook in de breedte indien de middelste zitting is verwijderd                                                                                                                                                  
* Instructieboekje te beperkt

480 liter € 15.615 

***
2012

Skoda Octavia Combi * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden

* Geen bevestigings-punten voor top tether 605 liter € 22.650 

***
2010

Skoda Superb Combi * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden

* Isofix bevestigings punten voor de passagierstoel tegen meerprijs leverbaar 633 liter € 29.180 

***
2011

Subaru Trezia * Veel ruimte voor twee kinderen op de tweede 
zitrij

* Vervoer van kinderen op middelste zitting onder 
voorwaarden
* Instructieboekje niet duidelijk

* Middelste zitting niet geschikt voor groep 0+ zitje
* Als een kinderzitje is gemonteerd kan de middelste zitting niet worden 
gebruikt
* Hoofdstuk over kinderveiligheid in het instructieboekje is te lang (25 
pagina's)

429 liter € 17.275 

***
2011

Subaru XV * Veel ruimte voor twee kinderen op de tweede 
zitrij                                                                                 * In 
het dak gemonteerde top tether punten 
makkelijk te bereiken

* passagiersairbag niet te deactiveren                                                                              
* Volgens instructieboekje kunnen geen  
kinderzitjes op de passagiersstoel  en  op de 
middelste zitting van de tweede zitrij worden 
gemonteerd   

526 liter € 29.495 

**
2012

Subaru Legacy Wagon * Veel ruimte voor twee kinderen op de tweede 
zitrij                                                                                 * 
Isofix bevestigingspunten makkelijk bereikbaar

* Bereikbaarheid bevestigingspunten voor top 
tether                                                                                                 
* passagiersairbag niet te deactiveren                                                                              
* Volgens instructieboekje kunnen geen  
kinderzitjes op de passagiersstoel  en  op de 
middelste zitting van de tweede zitrij worden 
gemonteerd   

380 liter € 30.995 

**
2012

 

 

ANWB kinderzitjes in de auto 5 ANWB Autoadvies / www.anwb.nl 



Merk en type Sterke punten Zwakke punten Opmerkingen Inh. kofferbak Vanafprijs Eindoordeel

Toyota Auris * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden

345 liter € 20.335 

***
2010

Toyota Verso *  Voldoende ruimte voor drie kinderen op de 
tweede zitrij                                                                                 
* Derde zitrij is tegen meerprijs leverbaar

* Gordels achterin te kort                                                     
* Bereikbaarheid bevestigingspunten voor Isofix                                                                                                 
* Tekst Instructieboekje verwarrend

440 liter € 28.975 
(7P) ***

2010

VW Caddy * Ruimte voor drie kinderen op de tweede zitrij
* Derde zitrij is tegen meerprijs leverbaar
* Schuifdeuren vergemakkelijken de toegang

* Geen bevestigings-punten voor top tether
* Gordels achterin zijn relatief kort

* Onder de vloer van de tweede zitrij kunnen opbergruimtes aangebracht 
worden

750 liter € 19.990 

***
2011

VW Golf VI *  Ruimte voor drie kinderen op de tweede zitrij * Bevestigingspunten voor top tether beperken de 
kofferruimte       

350 liter € 18.790 

*** 2010

VW Passat Variant * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden

* Geïntegreerde kinderzitjes als optie leverbaar (groep II/III) 603 liter € 30.750 

*** 2011

VW Touran *  Voldoende ruimte voor drie kinderen op de 
tweede zitrij

695 liter € 26.990 

**** 2010

VW Sharan *  Veel ruimte voor drie kinderen op de tweede 
zitrij                                                                                                   
* Derde zitrij is tegen meerprijs leverbaar
* Schuifdeuren vergemakkelijken de toegang

885 liter € 39.790 

***** 2010

Volvo V40 * Drie kinderen kunnen op de tweede zitrij 
vervoerd worden, onder voorwaarden                     * 
Derde zitrij is tegen meerprijs leverbaar

* Volgens instructieboekje kunnen op de  
middelste zitting van de tweede zitrij geen 
kinderzitjes worden gemonteerd

* Optionele uitschakelbare passagiersairbag ( € 90 ) 335 liter € 26.380 

*** 2012
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         Eindoordeel  Beoordelingseisen

***** Uitmuntend  Geschikt voor tenminste 4 kinderen in totaal en zeer geschikt voor 3 kinderen op de tweede zitrij

**** Zeer aan te raden  Geschikt voor tenminste 3 kinderen achterin en zeer geschikt voor 2 kinderen op de tweede zitrij

*** Aan te raden  Geschikt voor tenminste 3 kinderen, of 4 kinderen onder voorwaarden

** Beperkt aan te raden  Geschikt voor twee kinderen op de tweede zitrij

* Niet aan te raden  Onder voorwaarden geschikt voor tenminste één kind

Geschiktheid voor de montage van een kinderzitje

Zeer goed
Goed
Voldoende
Onder bepaalde voorwaarden
Niet geschikt
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