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Inleiding 
 

Wij willen u danken voor uw aankoop, en hiermee het vertrouwen in Sky-inflatables. Wij vinden het 

belangrijk dat onze klanten tevreden zijn. Mocht u daarom vragen of opmerkingen hebben, laat het 

ons gerust weten. 

 

Deze gebruikershandleiding bevat de instructies voor eigenaren en exploitanten voor opblaasbare 

speeltoestellen. Sky-inflatables adviseert deze instructies goed door te lezen, en ook de gebruikers er 

van op de hoogte te brengen, zodat het product altijd op een juiste en veilige manier gebruikt wordt.  

 

Deze handleiding is alleen ter informatie verstrekt. Niets in deze handleiding mag op welke manier 

dan ook worden uitgelegd, omdat de verkoopvoorwaarden van de goederen waarop het van 

toepassing is, verschilt.  

 

Alle informatie die in deze handleiding is opgenomen, kan zonder voorafgaande kennisgeving 

worden gewijzigd. Deze handleiding is met uiterste zorg ontwikkeld. Sky-inflatables aanvaardt echter 

geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of nalatigheden of misbruik.  

 

Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn, of voor verdere vragen, schroom niet ons te bellen. Wij 

helpen u graag. 

 

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop! 

 

Sky-inflatables. 

 

 

  



   

2 
 

Product beschrijving 
 

Springkussens zijn al sinds jaren niet meer weg te denken op een (kinder)feest of evenement. Door 

de jaren heen zijn de modellen en mogelijkheden sterk veranderd. Er zijn momenteel vele 

verschillende soorten opblaasbare attracties, zoals springkussens, stormbanen, voetbalattracties, die 

door verschillende doelgroepen worden gebruikt. 

 

Het eerste springkussen werd in 1959 ontworpen door John Scurlock, die wilde experimenteren met 

opblaasbare dekzeilen voor tennisterreinen. Hij merkte dat zijn werknemers graag op deze 

opblaasbare dekzeilen sprongen. Hij richtte het bedrijf Space Walk op, en startte zijn productie. Pas 

later in 1967 werden er wanden aan toegevoegd. 

 

In de tussentijd is er enorm veel veranderd. Sky-inflatables produceert haar producten volgens de 

nieuwste norm, waardoor veiligheid en kwaliteit gewaarborgd zijn. Sky-inflatables gebruikt bij de 

productie altijd de beste materialen. Zo zijn de stiksels gemaakt van rot-vrije garen, en het pvc doek 

van 650gr pvc materiaal welke voldoet aan de gestelde ISO normen. Alle kwetsbare punten worden 

meerdere malen gestikt, en worden er bescherm banden gebruikt. Hierdoor bent u 100% 

gegarandeerd van een kwaliteitsproduct waar u jarenlang plezier van zult beleven! 

 

  



   

3 
 

 

Lijst van totale uitrusting 
 

Voor het plaatsen van de inflatable dient u te controleren of de volgende items aanwezig zijn: 

 

✓ Inflatable 

✓ Blower 

✓ Verankermateriaal 

✓ Documentatie (handleiding, logboek en certificaat) 

✓ Hamer (om verankermateriaal in de grond te slaan) 

✓ Drukmeter 

✓ Grondzeil (wanneer nodig) 

✓ Steekwagen (wanneer nodig) 
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Opzetinstructies 
 

1. Wanneer u op locatie bent, zoekt u de beste locatie waar de inflatable geplaatst kan worden. 

Inflatables kunnen het beste opgezet worden op een vlakke, schone ondergrond. Gebruik 

een onderzeil wanneer dit nodig is. Met een vlakke ondergrond wordt bedoeld maximaal 5% 

hoogte verschil. 

2. Om schade voorkomen dient de locatie waar het springkussen geplaatst wordt goed 

onderzocht te worden of er geen stenen, of andere scherpe objecten in de buurt liggen. 

Controleer ook of er geen laag hangende takken of kabels in de buurt aanwezig zijn. 

3. Het is belangrijk dat er ruimte om het toestel 2m vrij is en op een zachte bodem staat. Dit 

wordt ook wel de valzone genoemd. Deze valzone kan bestaan uit aarde, gras of zand. 

Wanneer het toestel op een stenen bodem geplaatst wordt, dient de valzone voorzien te 

worden van valmatten. 

4. Nu kunt u de inflatable uitrollen. 

5. Vouw de inflatable zo ver mogelijk naar buiten uit. 

6. Sluit de ritsen. 

7. Zorg dat er aan de zij- en achterkant van de inflatable een vrije ruimte is van minimaal 1,80m, 

en aan de voorkant 3,5m vrije ruimte. 

8. Sluit de blowerslurf (welke aan de achterkant zit) aan op de blower. Zorg dat de afstand 

tussen de blower en het springkussen minimaal 1,2m is. Controleer dat de blower en 

eventuele haspel niet makkelijk toegankelijk zijn voor publiek.   

9. Veranker de inflatable met de mee geleverde pinnen. Zorg dat de pinnen max 2,5cm boven 

het maaiveld uitsteken i.v.m. de veiligheid 

10. Steek nu de stekker van de blower in een geaard stopcontact. 

11. Controleer de inflatable op eventuele schades en/of kapotte naden. Contacteer gelijk de 

eigenaar  

 

 

Let op! 

Het is zeer gevaarlijk om tijdens op het opblazen van op de inflatable te staan of zitten, aangezien 

deze plotseling en ongecontroleerd in beweging kan komen. Wees daarom verzekert dat alle 

omstanders op veilige afstand staan tijdens het opblazen. 

 

Valzone: 
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Instructies tijdens gebruik 
 

Controleer of de toezichthouder meerderjarig is (18+) en neem de veiligheidsregels met hem/haar 

door welke voorop het springkussen zit. Benadruk hierna nog de volgende instructies: 

 

1. Leeftijd gebruikers mag niet ouder zijn dan toegestaan. 

2. Aantal gebruikers mogen niet meer zijn dan toegestaan. 

3. Gebruikers mogen geen schoenen, brillen, of scherpe voorwerpen dragen. 

4. Controleer dat gebruikers geen eten, drinken, of kauwgom nuttigen tijdens deelname. 

5. Plaats de toezichthouder aan de voorkant van de inflatable, en voorzie deze van een fluit, 

waarmee hij de veiligheid door bv wangedrag direct kan corrigeren.  

6. Controleer dat de gebruikers normaal op het springkussen springen, en niet elkaar duwen, of 

klimmen op wanden en/of in netten. 

7. Controleer telkens de blower. Mocht deze om wat voor reden uitvallen, zorg er dan voor dat 

de gebruikers veilig, en zo snel mogelijk, het springkussen verlaten.   

8. Houdt te allen tijde het weer in de gaten. Bij harde wind, (>Bft 5) en/of onweer mag er geen 

gebruik gemaakt worden van het springkussen, en moet de inflatable direct afgebroken 

worden. 

9. Controleer telkens de druk van de inflatable. Dit kunt u doen door het gebruik maken van 

een drukmeter. De druk van het springkussen moet minimaal 1 kPa zijnMocht er om wat 

voor reden dan ook een vermoeden zijn dat deze druk verliest, zorg en dan voor dat alle 

deelnemers z.s.m. het springkussen verlaten en dient de inflatable direct uitgeschakeld te 

worden. Raadpleeg hierna de gebruikershandleiding, of neem contact op met de 

verhuurder/eigenaar. 
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Oprolinstructies 

 
Controleer voordat u de inflatable gaat afbreken dat er geen deelnemers meer aanwezig zijn op, of 

binnen een afstand staan van 2m rondom de inflatable. Controleer ook dat er geen puin is 

achtergebleven op het springkussen. 

 

1. Haal de stekker van de blower uit het stopcontact. 

2. Koppel de blowerslurf los van de blower. 

3. Open alle ritsen om zo de lucht uit het springkussen te laten ontsnappen. 

4. Laat het springkussen zo’n 10min rustig leeglopen. Bij grotere objecten nog wat langer. 

5. Zorg voordat u de inflatable opgerold, dat er zo veel mogelijk lucht ontsnapt is. 

6. Verwijder alle pinnen uit de verankerpunten. 

7. Vouw de inflatable tot de helft en de andere helft hier overheen. Zodat u een strook 

overhoudt van ca 100cm. Dit is afhankelijk van de grote van de inflatable. Houdt ca een 

derde aan van de breedte van de inflatable. 

8. Leg nu een spanband voor de helft onder de inflatable, aan de achterkant bij de blowerslurf. 

9. Rol nu de inflatable zo strak mogelijk op, van voor naar achter richting de blower of de 

spanband heen. 

10. Nu kunt u de spanband makkelijker om het springkussen vast maken. 

11. Stop nu de inflatable terug in de transportzak. 
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Schoonmaakinstructies 
 

Het is sterk aan te raden de inflatable op te rollen wanneer deze geheel droog is. Uiteraard kan het 

voorkomen dat het regent op het moment van afbreken. Dit is geen probleem mits deze z.s.m. op 

een droog moment alsnog opgezet en droog gemaakt wordt. Wanneer de inflatable voor langere 

periode nat opgeslagen wordt is er kans op schimmel- en vochtplekken. 

 

Een inflatable heeft vrij weinig onderhoud nodig. Een snelle reiniging d.m.v. een vochtige doek i.c.m. 

een droge handdoek zal al voldoende moeten zijn om deze schoon te maken van zand en vuiligheid. 

Wel adviseren wij de inflatable in het laag seizoen eens een grondige schoonmaakbeurt te geven. 

Hierbij adviseren wij het volgende: 

 

1. Kies uiteraard een zonnige dag uit.  

2. Gebruik een neutraal (niet agressief) schoonmaakmiddel met antibacteriële eigenschappen. 

3. Reinig eerst het dak en de bovenkant van het springkussen. Doe wel uw schoenen uit 

wanneer u over de inflatable moet lopen. 

4. Maak de inflatable is “vlakken” schoon met de spons, en droog deze gelijk met de handdoek, 

zodat er geen strepen overblijven. 

5. Ververs het water in de emmer regelmatig. 

6. Na het dak kunnen de buitenwanden op dezelfde manier schoon gemaakt worden. 

7. Hierna kunt u de inflatable opblazen om zo de binnenkant schoon te maken. 

8. Controleer na het schoonmaken of de inflatable goed droog is. Laat deze hierna nog enige 

tijd opgeblazen staan, zodat de blower de laatste plekken droog kan blazen. 
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Inleiding 

De veiligheid van speeltoestellen is geregeld in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 
(WAS). Dit Warenwetbesluit heeft betrekking op het ontwerp- en fabricageproces, de keuring voor 
de ingebruikname, Nederlandstalige gebruiksaanwijzing met aanwijzingen, veiligheidsinstructies, 
waarschuwingen en andere relevante informatie, het bijhouden van een logboek of actueel dossier 
en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden. 

Het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen is van toepassing op onder andere speeltoestellen 
in de publieke ruimte. In het WAS is de definitie van een speeltoestel: inrichting die bestemd is voor 
vermaak of ontspanning, waarbij uitsluitend van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens 
gebruik wordt gemaakt. Daarnaast is er een reikwijdtenotitie die duidelijk maakt  wanneer de 
bepalingen van toepassing zijn. 

Speel- en attractietoestellen moeten voldoen aan de veiligheidseisen van het Warenwetbesluit 

attractie- en speeltoestellen (WAS). Deze stelt als eis dat een speel- en attractietoestel alleen ingezet 

mag worden wanneer deze voorzien is van een certificaat van goedkeuring. Ook adviseert het WAS u 

als beheerder om van een speeltoestel een logboek bij te houden. In dit logboek staat de technische 

informatie van het speeltoestel, en kunt u gegevens bij houden zoals bijvoorbeeld de uit te voeren 

inspecties en onderhoud.  

Tevens is dit logboek een hulpmiddel t.b.v. de inspectie van de Nederlandsche Voedsel en Waren 

Autoriteit.  Deze instantie (NVWA) houdt toezicht op de naleving van het Warenwetbesluit Attractie- 

en Speeltoestellen en behoud te aller tijde het recht dit logboek in te zien. De aangestelde controleur 

moet via dit logboek kunnen controleren of het onderhoud voldoet aan de verplichtingen uit het 

Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. Daarnaast kan dit logboek ook aanvullend zijn bij 

vraagstukken over aansprakelijkheid. Het is daarom belangrijk dat de beheerder het logboek zo 

compleet mogelijk houdt, en de maatregelen noteert die genomen zijn bij een eventueel ongeval.  

In dit logboek vindt u informatie over de leverancier van het speeltoestel, evenals de eigenaar van 

het speeltoestel. Ook vindt u in dit logboek de technische informatie over het speeltoestel, 

informatie over de uit te voeren inspecties, onderhoud en reparaties. Bij ieder onderdeel vindt u een 

lijst waarop u gegevens hiervan kunt bijhouden. Wij adviseren om van deze lijsten enkele kopieren te 

maken, zodat u deze vaker kunt gebruiken. Gooi een compleet ingevulde lijst niet weg, maar voeg 

deze bij in het logboek. 

Zoals gezegd is het belangrijk en raadzaam om dit logboek zo goed mogelijk bij te houden. Het maakt 

deel uit van de keuring door TÜV SÜD Benelux. Bijgehouden gegevens is belangrijke informatie voor 

de leverancier, en geeft een goed beeld weer van de status van het speeltoestel. Ook is het mogelijk 

dat de gebruikers om deze informatie zullen vragen. Neem daarom te aller tijden zowel het logboek, 

gebruikershandleiding en het certificaat mee naar de locatie waar het speeltoestel geplaatst zal 

worden.  

Dit speeltoestel is gekeurd door is door TÜV SÜD Benelux. TÜV SÜD Benelux is door het ministerie 

van VWS aangewezen voor het uitvoeren van keuringen conform het Warenbesluit Attractie- en 

Speeltoestellen. De keuring omvat onder andere de toetsing van het speeltoestel aan het 

Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. De volgende normen zijn bij de typekeuring 

toegepast en geraadpleegd; 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008223


   

10 
 

1. NEN-EN 14960:2019   Opblaasbare toestellen 

2. Warenwetbesluit Attracties en Speeltoestellen (NL) 

3. Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 

(https://wetten.overheid.nl/BWBR0002660/2021-07-01) 
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Eigenaar en beheerder 
In het volgende overzicht vindt u de gegevens terug van de eigenaar. De eigenaar van dit speeltoestel 

hoeft niet altijd de beheerder te zijn. De beheerder is degene die uiteindelijk het speeltoestel plaatst. 

Het is belangrijk om van zowel de eigenaar als de beheerder de gegevens te noteren. Noteer hierbij 

ook de datum van (tijdelijk) eigendomsoverdracht. Ook bij eventuele (door)verkoop van het 

speeltoestel moeten deze gegevens ingevuld worden. 

Wij adviseren van dit formulier enkele kopieën te maken. 

Eigenaar: 
     

      

Bedrijfsnaam:   

Contactpersoon:   

Telefoon nummer:   

Adres:   

Postcode:   

Plaatsnaam:   

 
          

Datum van eigendoms 

overdracht: ….....-…...…-…...…. t/m ….....-…...…-…...…. 
      

      

Beheerder: 
     

      

Bedrijfsnaam:   

Contactpersoon:   

Telefoon nummer:   

Adres:   

Postcode:   

Plaatsnaam:   

 
          

Datum van eigendoms 

overdracht: ….....-…...…-…...…. t/m ….....-…...…-…...…. 
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Identificatie en gebruik van het speeltoestel 
 

Omschrijving van het speeltoestel 

 

De buikschuifbaan bestaat uit een platte opblaasbare baan met aan de zijkanten een opblaasbare 

rand. Het is de bedoeling dat de baan vochtig gemaakt wordt met water en zeep. Hierna moet de 

deelnemer door een lange aanloop te nemen op de baan te duiken zodat hij/zij op de buik naar de 

andere kant glijdt. Aan het eind van de baan glij je in een opvang bad. 

 

Buitenmaat:   1200 cm x 360 cm x 205 (LxBxH) 

Blowerslurf:   250 cm x 37 cm 

Gewicht:   70 kg 

Statische druk:   1400 Pa 

Statische druk minimaal: 1000 Pa 

Maximale lengte gebruikers: 180 cm 

Maximale leeftijd gebruikers: 99 jaar 

Maximaal aantal gebruikers: 2 

 

Dit toestel mag louter en alleen gebruikt worden met een door Sky-inflatables mee geleverde 

blower. Dit is een blower van 1100W (1 stuks) type QF 1.1-230-50-EU 

 

Afbeelding 
 

Springkussen model buikschuifbaan dubbel:    Blower model Sky: 

 

 

`     
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Identificatie 

 

Sky-inflatables heeft elk speeltoestel voorzien van een typeplaat en productielabel.  Wij adviseren 

voor gebruik te controleren of het speeltoestel overeenkomt met de gegevens in het logboek. De 

productielabel vindt u terug in de blowerslurf. De label geeft de informatie weer wanneer het toestel 

geproduceerd is, en heeft een uniek serie nummer. Noteer dit nummer goed. De typeplaat vindt u 

terug op de blowerslurf, en ziet er als volgt uit: 

 

Typeplaat: 

 

 

Productielabel: 

 



   

14 
 

Veiligheidsregels 
 

Elk speeltoestel is voorzien van veiligheidsregels (signalering). Deze veiligheidsregels vindt u terug op 

de opstap van het speeltoestel. Controleer voor gebruik of deze regels overeenkomen met volgende 

signalering: 
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Gebruik van het speeltoestel 

 

Sky-inflatables levert bij elke levering van een speeltoestel een gebruikshandleiding. Hierin staat 

precies vermeld hoe het toestel opgezet, afgebroken, en onderhouden moet worden. Wij adviseren 

deze handleiding te aller tijden mee te leveren wanneer het toestel opgezet wordt.  

 

Opzetinstructie: 

 

1. Wanneer u op locatie bent, zoekt u de beste locatie waar de inflatable geplaatst kan worden. 

Inflatables kunnen het beste opgezet worden op een vlakke, schone ondergrond. Gebruik 

een onderzeil wanneer dit nodig is. Met een vlakke ondergrond wordt bedoeld maximaal 5% 

hoogte verschil. 

2. Om schade voorkomen dient de locatie waar het springkussen geplaatst wordt goed 

onderzocht te worden of er geen stenen, of andere scherpe objecten in de buurt liggen. 

Controleer ook of er geen laag hangende takken of kabels in de buurt aanwezig zijn. 

3. Het is belangrijk dat er ruimte om het toestel 2m vrij is en op een zachte bodem staat. Dit 

wordt ook wel de valzone genoemd. Deze valzone kan bestaan uit aarde, gras of zand. 

Wanneer het toestel op een stenen bodem geplaatst wordt, dient de valzone voorzien te 

worden van valmatten. 

4. Nu kunt u de inflatable uitrollen. 

5. Vouw de inflatable zo ver mogelijk naar buiten uit. 

6. Sluit de ritsen. 

7. Zorg dat er aan de zij- en achterkant van de inflatable een vrije ruimte is van minimaal 1,80m, 

en aan de voorkant 3,5m vrije ruimte. 

8. Sluit de blowerslurf (welke aan de achterkant zit) aan op de blower. Zorg dat de afstand 

tussen de blower en het springkussen minimaal 1,2m is. Controleer dat de blower en 

eventuele haspel niet makkelijk toegankelijk zijn voor publiek.   

9. Veranker de inflatable met de mee geleverde pinnen. Zorg dat de pinnen max 2,5cm boven 

het maaiveld uitsteken i.v.m. de veiligheid 

10. Steek nu de stekker van de blower in een geaard stopcontact. 

11. Controleer de inflatable op eventuele schades en/of kapotte naden. Contacteer gelijk de 

eigenaar  
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Gebruiksinstructies tijdens gebruik: 

 

Controleer of de toezichthouder meerderjarig is (18+) en neem de veiligheidsregels met hem/haar 

door welke voorop het springkussen zit. Benadruk hierna nog de volgende instructies: 

 

1. Leeftijd gebruikers mag niet ouder zijn dan toegestaan. 

2. Aantal gebruikers mogen niet meer zijn dan toegestaan. 

3. Gebruikers mogen geen schoenen, brillen, of scherpe voorwerpen dragen. 

4. Controleer dat gebruikers geen eten, drinken, of kauwgom nuttigen tijdens deelname. 

5. Plaats de toezichthouder aan de voorkant van de inflatable, en voorzie deze van een fluit, 

waarmee hij de veiligheid door bv wangedrag direct kan corrigeren.  

6. Controleer dat de gebruikers normaal op het springkussen springen, en niet elkaar duwen, of 

klimmen op wanden en/of in netten. 

7. Controleer telkens de blower. Mocht deze om wat voor reden uitvallen, zorg er dan voor dat 

de gebruikers veilig, en zo snel mogelijk, het springkussen verlaten.   

8. Houdt te allen tijde het weer in de gaten. Bij harde wind, (>Bft 5) en/of onweer mag er geen 

gebruik gemaakt worden van het springkussen, en moet de inflatable direct afgebroken 

worden. 

9. Controleer telkens de druk van de inflatable. Mocht er om wat voor reden dan ook een 

vermoeden zijn dat deze druk verliest, zorg en dan voor dat alle deelnemers z.s.m. het 

springkussen verlaten en dient de inflatable direct uitgeschakeld te worden. Raadpleeg 

hierna de gebruikershandleiding, of neem contact op met de verhuurder/eigenaar. 
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Oprolinstructies: 

 

Controleer voordat u de inflatable gaat afbreken dat er geen deelnemers meer aanwezig zijn op, of 

binnen een afstand staan van 2m rondom de inflatable. Controleer ook dat er geen puin is 

achtergebleven op het springkussen. 

 

1. Haal de stekker van de blower uit het stopcontact. 

2. Koppel de blowerslurf los van de blower. 

3. Open alle ritsen om zo de lucht uit het springkussen te laten ontsnappen. 

4. Laat het springkussen zo’n 10min rustig leeglopen. Bij grotere objecten nog wat langer. 

5. Zorg voordat u de inflatable opgerold, dat er zo veel mogelijk lucht ontsnapt is. 

6. Verwijder alle pinnen uit de verankerpunten. 

7. Vouw de inflatable tot de helft en de andere helft hier overheen. Zodat u een strook 

overhoudt van ca 100cm. Dit is afhankelijk van de grote van de inflatable. Houdt ca een 

derde aan van de breedte van de inflatable. 

8. Leg nu een spanband voor de helft onder de inflatable, aan de achterkant bij de blowerslurf. 

9. Rol nu de inflatable zo strak mogelijk op, van voor naar achter richting de blower of de 

spanband heen. 

10. Nu kunt u de spanband makkelijker om het springkussen vast maken. 

11. Stop nu de inflatable terug in de transportzak. 
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Leverancier en fabrikant 
 

Dit speeltoestel is gekeurd door TUV SUD Benelux in opdracht van Sky-inflatables. Sky-inflatables is 

de leverancier en fabrikant van dit speeltoestel.  

 

Naam:    Sky-inflatables 

Straat:    Industrieweg 15 

Postcode:   7949 AJ  

Plaats:    Rogat 

Telefoon nummer:  +31 (0)6 34 020 636 

Email:    info@sky-inflatables.nl  

 

Naam keuringsinstantie: TÜV SÜD Benelux 

Keuringsdatum:  12-07-2021  

Certificaat nummer:  n.n.b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@sky-inflatables.nl
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Onderhoud en inspecties 
De eigenaar van het speeltoestel is verantwoordelijk voor de uit te voeren inspecties en onderhoud 

aan het speeltoestel. Voor elk gebruik dient het speeltoestel op volgende punten te worden 

geïnspecteerd: 

Dagelijkse inspecties 

1. Controleer de omgeving waar het speeltoestel geplaatst moet worden. 
2. Controleer de landvasten en verankerpunten. Zorg dat het speeltoestel d.m.v. het 

verankermateriaal goed aan de grond vast zit. 
3. Controleer het toestel op eventuele schades. 
4. Controleer of de blower de juiste blower is, welke voorgeschreven wordt. 
5. Contoleer alle elektrische kabels op eventuele schades. 
6. Controleer de blowerslurf. Zorg dat deze goed op de blower is aangesloten 
7. Controleer Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 

(https://wetten.overheid.nl/BWBR0002660/2021-07-01) 
 

Datum: Gecontroleerd 

door: 

Uitgevoerde handelingen Paraaf: 
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Jaarlijkse inspecties 

Ongeacht het aantal keer dat het speeltoestel gebruikt wordt, dient er ook minimaal 1x per jaar een 

jaarlijkse inspectie uit te worden gevoerd. Deze inspectie dient uitgevoerd te worden door een 

daartoe bevoegde deskundig persoon. Tijdens de inspectie wordt er o.a. op de volgende punten 

gecontroleerd: 

1. Controle op eventuele schades in het doek. 
2. Controle op stiknaden. 
3. Controle op statische druk. Deze druk moet minimaal 1000Pa zijn. 
4. Controle op eventuele veranderingen aan het speeltoestel. 
5. Controle speeltoestel op voorgeschreven normen. (NEN -EN 14960, NEN 1176-1) 
6. Controle blower op voorgeschreven norm. (NEN 3140) 

 

Datum: Gecontroleerd 

door: 

Uitgevoerde handelingen: Paraaf: 
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Reparaties 

Wanneer er tijdens een inspectie een schade is geconstateerd dient deze z.s.m. hersteld te worden. 

Ook wanneer er een verandering is geconstateerd die de veiligheid in gevaar kan brengen, dient dit 

vermeld te worden. Noteer hier de eventuele schades, en de te genomen maatregel. 

 

Datum: Gecontroleerd 

door: 

Omschrijving van de 

schade: 

Genomen maatregel: Paraaf: 
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Ongevallen 

 

Wanneer er een ongeval plaatsvindt op het speeltoestel dient dit genoteerd te worden. Deze moet 

vermeld worden wanneer het ongeval veroorzaakt is door het speeltoestel. Vermeld duidelijk het 

letsel van de gebruiker. Vermeld ook duidelijk de eventuele te genomen maatregel. 

 

Datum: Omschrijving van het 

ongeval: 

Oorzaak: Maatregel: Paraaf: 
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FAQ 
 

V: Het speeltoestel lijkt niet helemaal goed opgeblazen 

A: Controleer de blower. Bekijk of de luchtinlaat niet door iets wordt afgesloten. Controleer of 

de blowerslurf goed is aangesloten op de blower. Zorg dat er geen knik in de blowerslurf zit. 

Controleer alle ritsen, en zorg er voor dat alle ritsen dicht zijn. 

V: Het speeltoestel staat buiten in de regen, en er komen bubbels uit het springvlak.  

A: Dit kan voorkomen, maar is niet erg. Na gebruik dient het speeltoestel met een droge 

handdoek droog geveegd te worden. Droog het toestel zo goed mogelijk en plaats deze voor 

een nacht op een pallet, zodat het overgebleven water er uit kan lopen. De volgende dag, 

wanneer het droog is, blaast u het toestel weer op, en kunt u deze verder droog maken. 

V: Moet de blower altijd aanblijven? 

A: Ja, het speeltoestel heeft constante luchttoevoer nodig.  

 

V: Mogen er volwassenen op het speeltoestel? 

A: Nee, er mogen geen volwassen op het speeltoestel. 

 

V: Mag ik de blower bedekken om het geluid te reduceren? 

A: Nee. De blower dient te aller tijde vrij te staan, zodat de luchtaanvoer altijd 100% is. 

 

V: Hoe rol ik het speeltoestel kleiner op?  

A: Het belangrijkste is dat het speeltoestel helemaal luchtvrij is. Hoe meer lucht er nog niet het 

speeltoestel zit, hoe lastiger het is deze zo klein mogelijk op te rollen. 

 

V: Ik hoor lucht ruis bij de stiknaden. Is dat normaal? 

A: Ja, dat is normaal. Doordat er een blower op het speeltoestel aangesloten staat die constant 

lucht in het toestel blaast, verdwijnt de lucht evenredig via de stiknaden weer naar buiten. 

Hierdoor ontstaat het springeffect op een springkussen. 

 

 


