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1. Bij regen blijft het springkussen in opgeblazen toestand voor de hele huurperiode tot het 

wordt afgehaald. Uitzondering: bij onweer en hevige rukwinden mag U het springkussen 

tijdelijk leeg laten lopen. Als de storm is gaan liggen, de blaasinstallatie terug aanzetten zodat 

er niet te veel regenwater in het luchtkussen kan binnendringen. 

2. Bij windkracht 5 of meer mag het springkussen niet gebruikt of opgeblazen worden. 

3. Het springkussen moet met de bijgeleverde haringen verankerd worden, zodat het niet kan 

omwaaien of door oneigenlijk gebruik, kan kantelen. Zorg ervoor dat de geplaatste haringen 

geen beschadigingen geven aan het springkussen. 

4. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden. 

5. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het 

springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10mbar, de maximale 30 mbar. 

6. De blower van het springkussen mag in geen enkel geval worden afgedekt. 

7. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen 

persoon. 

8. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar. 

9. De minimale leeftijd van de gebruikers is 3 jaar, de maximale leeftijd is 12 jaar. 

10. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig op het springkussen is afhankelijk van de grootte 

en het type van het springkussen 

• Springkussen Kasteel: max. 5 – 6 gebruikers. 

• Springkussen Palmboom: max. 6 – 8 gebruikers. 

• Springkussen Multiplay: max. 8 – 10 gebruikers. 

• Springkussen Krokodil/Haai max. 10 – 12 gebruikers. 

• Springkussen Circus: max. 12 gebruikers. 

11. De maximale lengte van de gebruikers is 1.60m. 

12. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn. 

13. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het 

springkussen is niet toegestaan. 

14. Informeer de gebruikers op de gevaren van vallen, bij het verlaten van het springkussen.  

15. Het is niet toegestaan om de opstap van het springkussen te gebruiken om te springen in 

verband met valveiligheid.  

16. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan. 

17. Het springkussen is uitsluitend voor kinderen om erop te springen en niet voor volwassenen.  

18. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn 

bij het gebruik van het springkussen. 

19. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen. 

20. Het is niet toegestaan om op de buitenwanden te klimmen. 
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