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10 x De leukste kids SOS polsbandjes 
10 juni 2021 

 

In deze maanden trekken we er weer vaker op uit met het gezin. We gaan op 

vakantie, een dagje naar de speeltuin, het strand of het zwembad of we brengen een 

bezoekje aan een attractiepark. Op dit soort plekken met veel mensen moet je vooral 

kleine kinderen niet uit het oog verliezen. Denk je een seconde naar links te kunnen 

kijken, voor je het weet is je kleine avonturier in geen velden of wegen meer te 

bekennen. Dit is toch je worst nightmare?! Onze zomertip: laat je kindje standaard 

een SOS armband dragen als je op pad gaat en de kans aanwezig is dat je elkaar 

http://www.ladylemonade.nl/
https://www.ladylemonade.nl/kids-id-polsband-vakantie/


kunt kwijt raken. Wij hebben alvast een paar hele leuke kids ID armbanden voor je 

verzameld. 

10 x SOS armbandjes 

1# Leren SOS armband met nummer 

 

De SOS bandjes van Mus & Moos zijn wel heel stylisch! De duurzame kids id 

polsbandjes zijn gemaakt van echt leer en verkrijgbaar in verschillende kleurtjes. Het 

06-nummer wordt met een laser graveer machine ingegraveerd. Het SOS bandje is 

verstelbaar in 3 maten. Je shopt deze leren SOS armband met nummer hier! 

 

 

 

 

 

https://www.musenmoos.com/a-56242129/sos-armbandje-leer/sos-armbandje/#description


 

 

2# Id4all kids ID polsband 

 

De stoffen kids id bandjes van Id4all zijn gemaakt van geweven polyester en voelen 

zacht aan. Het materiaal is stevig en watervast. Op het aluminium plaatje is er ruimte 

om tekst te graveren. Je kunt hier bijvoorbeeld ook nog medische informatie op kwijt 

of allergieën. De polsbandjes zijn verkrijgbaar in allerlei leuke stoffen prints. Ook kun 

je in deze shop terecht voor coole SOS siliconen bandjes! 

 

 

 

 

 

 

https://id4all.eu/


 

 

3# Silicone id armband van Ring Rings 

 

Reva en Lucy dragen deze vrolijke gekleurde silicone polsbandjes van Ring-

Rings als we naar het strand gaan of op vakantie zijn. Op de armbandjes staat of 

mijn telefoonnummer of die van Jeroen. De meiden vinden het geen probleem om de 

bandjes te dragen en zien het vooral als een sieraad. We hebben ze in verschillende 

kleurtjes, dus kiezen ze er altijd eentje uit die matched met de outfit van die dag. Het 

blijven meisjes! 😉 

 

 

 

 

 

http://www.ring-rings.com/
http://www.ring-rings.com/


 

 

4# Icetags SOS ID armband 

 

De SOS ID armband van het merk Icetags is een siliconen polsband voor kinderen 

vanaf 4 jaar en ouder. De ID polsband heeft een RVS tag waar tekst in gegraveerd 

kan worden. De armband sluit door middel van een horloge sluiting. Je hebt keuze uit 

allerlei coole kleurtjes! 

 

 

 

 

 

 

https://www.icetags.nl/nl/sos-sieraden/sos-sieraden-volwassenen/


 

 

5# SOS hanger met naamplaatje 

 

Ook kun je kiezen voor een old school  SOS naamplaatje aan een ketting! Kijk dan 

eens in de webshop Goedgemerkt, hier shop je trouwens ook nog andere SOS 

producten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.goedgemerkt.nl/kinderveiligheid/


 

 

 

6# SOS bandje van de HEMA 

 

Wil je het jezelf vooral makkelijk maken, koop dan deze simpele SOS bandjes van 

de HEMA. Je koopt ze per 3 stuks voor een paar Euro. Schrijf zelf met een 

permanente stift de naam van je kind en je eigen telefoonnummer op. De verstelbare 

band kun je met een drukknoop sluiten. De SOS band is waterproof en kan een paar 

dagen gedragen worden. Ideaal voor als je een dagje op pad gaat. 

 

 

 

 

 

https://tc.tradetracker.net/?c=25436&m=12&a=297529&r=SosArmband-Hema&u=%2Fvrije-tijd-kantoor%2Fvakantie-onderweg%3Fprefn1%3Dproducttype%26prefv1%3Darmband
https://www.ladylemonade.nl/wp-content/uploads/2021/06/kids-id-polsbandje-veiligigheid-sos-band-armband-leer-met-nummer-ladylemonade_nl1.jpg


 

 

7# SOS kids ID armband leer 

 

Mocht je toch liever voor een fashionable SOS armband willen gaan voor je zoontje 

of dochtertje dan zijn deze polsbandjes van Mi Bibi toch te leuk?! De armband is 

verstelbaar in 3 standen. In het tekstvak kan de naam en telefoonnummer vermeld 

worden, zo kun jij tenminste weer rustig ademhalen als je een dagje met het gezin de 

deur uit gaat. De armband is verkrijgbaar in 9 hele mooie kleuren, denk aan roze, 

grijs, zwart of cognac. 

 

 

 

 

https://www.mibibi.nl/product/hermes-bracelet/


 

 

 

8# GPS horloge met telefoon/smartwatch voor kinderen 

 

Natuurlijk kun je ook nog een stapje verder gaan en kiezen voor een GPS 

kinderhorloge. Je weet dan altijd waar je kind is en je kunt met elkaar contact maken. 

Het merk One2Track heeft een hele mooie GPS smartwatch met telefoon speciaal 

voor kinderen. Naast de track & trace functie, kun je met elkaar bellen en berichten 

versturen. 

 

 

 

 

 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=20363&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fone2track-connect-touch-gps-smartwatch-kind-met-telefoon-werking-in-heel-europa-roze%2F9200000079513793%2F&name=Sos%20armband%20-%20One%20track%20horloge&subid=Sos%20armband%20-%20One%20track%20horloge
https://www.ladylemonade.nl/wp-content/uploads/2021/06/kids-id-polsbandje-veiligigheid-sos-band-armband-leer-met-nummer-ladylemonade_nl2.jpg


 

 

 

9# SOS armband kind van stof 

 

Neem dit stijlvolle SOS armbandje van Unieke armbanden altijd mee naar het strand, 

op vakantie of naar een pretpark. Zo kun jij op en top genieten van een dagje uit. 

Heeft je kind geen zin om het armbandje te dragen, dan kun je het plaatje ook in een 

schoenveter rijgen. 

 

 

 

 

 

https://www.uniekearmbanden.nl/maatwerk-sos.php


 

 

 

10# SOS shoetag 

 

Dit aluminium naamplaatje kunnen kids – die een armbandje niet willen dragen – op 

hun schoen dragen. Het plaatje is verkrijgbaar in de kleuren lichtroze, fuchsia roze, 

turqoise en zwart. Je kunt bij de bestelling ook nog kiezen uit een veter in een tof 

kleurtje, die natuurlijk helemaal matched met het naamplaatje. Je shopt het 

aluminium SOS naamplaatje hier. 

https://www.weethoeikheet.nl/Dogtags-Identiteitsplaatjes/Shoetags/


 


