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_____________________________________________________________________ 

 

 

Handleiding opblaasbare Abraham/Sarah. 
 

OPBOUW: 

1. Zorg dat u voldoende ruimte heeft om de pop te plaatsen. 

2. Haal de pop uit de zak en rol hem uit (doe dit op een schone ondergrond). 

3. Bevestig de vier scheerlijnen boven aan de pop (op de schouder aan de D-ringen). 

4. Haal de stroomkabel van de blower uit de rits en sluit de rits weer met de kabel ertussen. 

5. Sluit de stroom aan en wacht tot de pop opgeblazen is. 

6. Zet de pop recht op en zet de scheerlijnen vast met haringen. 

7. Zet nu met de haringen (op 2 of 4 punten) de voeten vast. 

8. Plak géén borden of papieren op de pop. Tape resten zijn zeer moeilijk te verwijderen. 

 

AFBOUW: 

1. Haal alle haringen eruit. 

2. Leg de pop op een schone ondergrond op de rug. 

3. Maak de pop goed schoon en droog. Ook als het regent ! 

4. Sluit de stroom af en doe de rits voorzichtig half open. 

5. Rol de scheerlijnen netjes op, maar laat ze wel aan de pop vastzitten. 

6. Rol nu de pop van boven naar beneden strak op en doe de rits weer dicht. 

7. Stop het geheel weer in de zak en controleer of alles er netjes bij zit. 

8. Doe de haringen NIET in de zak ! 

 

Let op: Gebruik de pop niet bij een windkracht van meer dan 6. 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Geachte klant, 

 

Zoals u van ons gewend bent, krijgt u onze materialen in goede en schone staat mee. Om dat zo te houden 

verlangen wij dat de materialen ook weer in dezelfde staat retour komen. Door omstandigheden kan het voorkomen 

dat het niet zo verloopt als gepland. In dat geval stellen wij u hierbij op de hoogte van eventuele bijkomende 

kosten. Indien u vòòr gebruik aan onze materialen gebreken ontdekt, dan dient u dit direct telefonisch aan ons te 

melden. Na gebruik bent u als huurder zelf aansprakelijk. 

 

1. Het niet op tijd afhalen of retourneren van materialen buiten kantoortijden: 

Langer dan een kwartier te laat: € 25,- 

2. Niet correct opgerolde Abraham of Sarah: € 15,- 

3. Beschermzak kwijt: € 80,- 

4. Haringen kwijt: € 4,- per stuk 

5. Niet (goed) schoongemaakte Abraham of Sarah: € 25,- 

6. Schade: Deze kosten kunnen zeer hoog oplopen. Zeker als wij het artikel niet verder kunnen verhuren. In 

dat geval betaald u ook de inhuurkosten van een elders ingehuurde Abraham of Sarah. 

 

Veel plezier. 

Augie Attractieverhuur 
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