
 Handleiding                        

springkussen 

Lees voor gebruik de onderstaande aanwijzingen. 

 

 

Handel altijd volgens onderstaande voorschriften en bel bij onduidelijkheid met 

partyverhuren.nl. Partyverhuren.nl zorgt voor het opzetten en afbreken van het 

springkussen, maar lees toch onderstaande aanwijzingen goed door.  

Zorg er voor dat het springkussen schoon is als deze opgehaald wordt, anders zijn wij 

genoodzaakt schoonmaakkosten in rekening te brengen. 

 * Er moet per springkussen 1 toezichthouder aanwezig zijn zolang de stekker van de blower in 

het stopcontact zit. 

 * Let bij het uitrollen op, hoe het kussen gevouwen en gerold is zodat dit bij het opruimen ook 

weer netjes lukt.  

* Sluit de blowers aan op een geaard verlengsnoer.  

* Zorg ervoor dat het springkussen vast zitten met haringen zodat deze niet kan verschuiven of 

wegwaaien.  

* Zet bij teveel wind de blowers uit en ontruim de springkussens. Bij een windkracht van meer 

dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen worden  

* Zorg ervoor dat er geen water in de blowers komt, als het regent de blowers uitzetten en 

daarna droog wegzetten.  

* Bij regen worden de springkussens zeer glad en kunnen ze niet gebruikt worden tot ze 

drooggemaakt zijn.  

* Zorg ervoor dat er niet teveel kinderen in een keer op de springkussens zitten.  

* Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen ook is het is niet toegestaan op de 

buitenwanden klimmen.  

*Let op met scherpe voorwerpen in en om de springkussens. Zowel voor als tijdens gebruik. Het 

gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is 

dan ook niet toegestaan.  

* Voor het betreden van een springkussen SCHOENEN UIT !!  

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

springkussen.  

Houdt u deze regels als toezichthouder goed in de gaten, dan kunnen de kinderen onbezorgd springen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handel bij het neerlaten als volgt: 

- Controleer het springkussen op beschadiging en meldt eventuele schade aan de beheerder.  

- Reinig het springkussen zo nodig met een vochtige doek en laat het drogen. 

 - Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten. 

 - Neem de steker uit het stopcontact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


