
Erkende
kwaliteitVeiligheid door gecertificeerde kwaliteit

Traumpass-producten worden onderworpen 
aan de strengste kwaliteitscontroles, onder toezicht 
van de internationaal erkende certificeringsinstantie 
DIN CERTCO.

Niet afkomstig van levende dieren
Voor beddegoed met het Traumpass-label wor-

den uitsluitend dons en veren die niet afkomstig zijn 
van levende dieren gebruikt. De herkomst van dons 
en veren kan daarbij perfect getraceerd worden.

Topkwaliteit volgens DIN EN 12934
DIN EN 12934 is de Europese norm voor de clas-

sificatie van producten die gevuld zijn met dons en 
veren. Producenten met het Traumpass-label ge-
bruiken uitsluitend materiaal dat aan de twee hoog-
ste kwaliteitsklassen voldoet.

Voor meer informatie: www.traumpass.com
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Het label “Traumpass DIN-getest” is de kwa-
liteitswaarborg voor beddegoed dat met dons 
en veren gevuld is.

Het Traumpass-label werd ontwikkeld door 
DIN CERTCO (het certificeringsorgaan van de 
TÜV Rheinland AG en het Duitse Instituut voor 
Normering DIN e.V.), in samenwerking met 
Traumpass e.V.

DIN CERTCO waakt niet enkel over de kwa-
liteit van dons en veren, maar ziet ook toe op 
hun traceerbaarheid. De certificeringsinstantie 
zorgt ervoor dat het werk van Traumpass e.V. 
aan de strengste regels voor toekenning van het 
Traumpass-label voldoet.

Alle bedrijven die hun producten willen voorzien het 
Traumpass-label, moeten garanderen en aantonen dat 
ze geen dons en veren van levende dieren gebruiken.

Ze doen dat aan de hand van een documentatiestan-
daard die door DIN CERTCO werd ontwikkeld, om op 
die manier de herkomst van hun dons en veren aan te 
tonen. Iedereen die het Traumpass-label gebruikt, wordt 
regelmatig gecontroleerd door erkende keuringsinstitu-
ten. 

De herkomst van dons en veren die als vulling ge-
bruikt worden, kan aan de hand van douaneaangiftes, 
officiële attesten of afleveringsbewijzen getraceerd wor-
den. Dons en veren die op een dieronvriendelijke manier 
gewonnen worden, zijn uit den boze.

Producenten die het Traumpass-label willen, 
mogen enkel dons en veren gebruiken die aan de 
twee hoogste kwaliteitsklassen van de norm EN 
12934 voldoen.

Erkende keuringsinstituten controleren de sa-
menstelling en de correcte aangifte van het ge-
bruikte vullmateriaal.

De Traumpass-producten van de producenten 
worden anoniem aangekocht en meteen getest. 
De testresultaten worden vervolgens opgestuurd 
naar DIN CERTCO, een notariaat en de gekeurde 
producent zelf. De straffen voor het doorgeven van 
onjuiste informatie kunnen leiden tot het intrekken 
van het Traumpass-label.  
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