
Gebruiksvoorschriften 

Elke bepaling in deze gebruiksvoorschriften zijn verplicht te volgen en dienen ook als voorwaarde om het 
springkasteel te mogen gebruiken.  
 
1) Zorg dat de plaats waar het springkasteel komt te staan vrij is van objecten die het kunnen beschadigen. Zorg 
voor een vrije ruimte van minimaal 1 meter rond het springkasteel. Eens geplaatst mag het springkasteel niet meer 
verplaatst worden.  
 
2) Tijdens het gebruik zorgt de huurder voor continu toezicht bij het springkussen en houd aandacht voor de 
bepalingen in deze gebruiksvoorschriften.   
 
3) Klimmen op de randen is niet toegestaan en kan zeer gevaarlijk zijn. 
 
4) Gebruikers van het springkussen dienen zich te ontdoen van scherpe of uitstekende voorwerpen zoals schoenen, 
messen, sleutels, brillen,…  
 
5) Gebruikers die onder invloed verkeren van alcohol en/of andere drug en/of medicijnen die een gevaarlijke 
bijwerking hebben, mogen onder geen enkele voorwaarde gebruik maken van het luchtkasteel.  
 
6) Mensen met hart- of nekproblemen of zwangere vrouwen wordt afgeraden het luchtkussen te gebruiken.  
 
7) Binnen treden in de constructie via de luchtuitlaten is ten strengste verboden.  
 
8) Eten en/of drinken is NIET toegestaan op het springkasteel. (ook geen kauwgom, snoep, of andere..) 
 

9) De attractie mag ondanks alle verankeringen nooit gebruikt worden bij windkracht 4 of hoger. Laat het kasteel af 
door de stekker uit te trekken.  
 
10) Kinderen vanaf 3 tot 14 jaar zijn toegelaten op het springkasteel. Het springkasteel is NIET geschikt voor 
volwassenen. Dieren zijn NIET toegelaten op het springkasteel. Maximum 10 kinderen tegelijk op het springkasteel 
toegelaten. Eventuele schade zal aan de huurder aangerekend worden.  
 
11) Bij regen laat het luchtkasteel gewoon opstaan. LAAT HET SPRINGKASTEEL NOOIT AF IN DE REGEN. Het 
luchtkasteel loopt dan vol water en dit kan beschadigingen veroorzaken.  
 
12) Plaats geen heet voorwerp (zoals een BBQ) vlakbij de springkastelen. De kinderen kunnen zich hieraan 
verbranden of de springkastelen kunnen hierdoor beschadigd geraken.  
 

13) Hou de kinderen weg van de motor. • De motor moet voldoende lucht kunnen aanzuigen. Dek de motor niet af. 
ook niet wanneer het regent. Het toestel is er voor gemaakt om in alle weersomstandigheden te functioneren. 
 
14) Bij ophaling moet het kasteel opgeblazen kunnen worden, en controleren we of het niet beschadigd is. U kan dan 
het beste even mee controleren zodat u achteraf niet voor verassingen komt te staan. 
 
15) Springkasteel nooit aflaten als er nog kinderen in of op het springkasteel aanwezig zijn! 
 
16) Salto’s en ruw spel zijn verboden.  
 
17) Indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen.  
 
18) De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal. 
 

19) Bij twijfel over het gebruik contacteer ons +32 (0) 473/50.26.72 
 


