
 
 
Augie Attractieverhuur 
Kelvinstraat 21 

7701 BZ  Dedemsvaart 
Tel: 0523-614823 
Mobiel: 06-23529163 
Website: www.augie.nl 
 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

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 vóór gebruik van 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 de afgesproken tijd afhalen of retourneren van materialen buiten kantoortijden: 

Langer dan een kwartier te laat: € 25,- 

 

2. Betreft opblaasbare artikelen: 

 Niet correct opgerolde kussens: min. € 25,- (afhankelijk van de grootte van het kussen) 

 Spanbandje kwijt: € 10,- 

 Beschermhoes kwijt: € 80,- 

 Haringen kwijt: € 4,- per stuk 

 Gebruiksaanwijzing kwijt: € 5,- 

 Haspel (33 m; 3 x 2,5 mm
2
) kwijt: € 145,- per stuk 

 Kussen in verkeerde beschermhoes: € 15,- per kussen. 

 

3. Niet (goed) schoongemaakte kussens, spellen of machines: € 32,50 per uur per persoon. 

 

4. Schade aan materialen: Deze kosten kunnen zeer hoog oplopen. Zeker als wij het artikel 

door de schade niet verder kunnen verhuren. In dat geval betaalt u ook de inhuurkosten van 

een elders ingehuurd soortgelijk artikel. 

 

 

Veel plezier. 

 

Augie Attractieverhuur 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.augie.nl/


Gebruiksaanwijzing op- en afbouwen Voetbalboarding: 
 

Zorg er voor dat de Boarding zich op een vlakke en zachte ondergrond (gras, zand, schuim) 

bevindt. Check daarbij of geen scherpe voorwerpen op de ondergrond liggen en of er voldoende 

ruimte is voor het opblazen van de Boarding.  
Sleep het luchtkussen nooit op een stenen ondergrond. 
 

Foto 1 

 
 

Foto 2 

 

Foto 3 

 

Rol en vouw het kussen uit. Sluit het einde van de luchtslang zo 

strak mogelijk aan op de blower. 

Gebruik hiervoor het aangehechte 

bandje of de sjorband die om het 

kussen zat. 

Sluit de uitstroomopening op de 

juiste manier; klittenband goed 

sluiten en lussen aanéén rijgen. 

 

 

Foto 4 

 
 

Foto 5 

 

Foto 6 

 

Gebruik een CE gemarkeerde 

haspel. 

Wees verzekerd van een juiste 

verbinding met een aardpotentiaal 

(bijvoorbeeld een stopcontact met 

randaarde), voordat u de blower 

aandoet. Gebruik nooit meer dan 

één haspel. Zet de blower zover 

mogelijk van het kussen (foto 5). 

Let goed op of het kussen zich 

evenredig vult met lucht en of er 

geen materialen en/of personen op 

het kussen aanwezig zijn. 

Controleer het kussen op eventuele 

lekkage(s). Zo ja, meld dat voor 

gebruik bij Augie Attractieverhuur. 

 

Bevestig GEEN verankeringpunten.  

(door fanatiek gebruik van het 

voetbalspel kunnen de haringen 

scheuren in het kussen veroorzaken. 

 

 

Foto 7 

 

Foto 8 

 
 

Uw kussen is nu gebruiksklaar. 

 

Volg ook de instructies op (indien 

aanwezig op het kussen).  

-Niet eten en drinken nabij het    

kussen. 

-Niet met schoenen op het kussen 

enz. 

 



Volg de onderstaande punten bij het neerhalen en opruimen van het springkussen: 
 

1. Verwijder iedereen uit de boarding. 

2. Als het kussen nat en/of vies is, deze eerst schoon en droog maken. 

 

Foto 1 

 

Foto 2 

 
 

Foto 3 

 

Veeg het kussen schoon van stof en 

zand. Verwijder ook modder en 

nattigheid met een doek. 

Trek nu de stekker van de blower 

uit het stopcontact en koppel de 

luchtslang van de blower los 

Maak de uitstroomopening open, 

het luchtkussen zal nu langzaam 

leeglopen. 

 

 

Foto 4 

 

Foto 5 

 

Foto 6 

 

Wacht tot alle lucht uit het kussen 

verdwenen is. En leg het kussen zo 

netjes mogelijk vlak neer. 

Vouw dan het luchtkussen in de 

lengterichting geheel dubbel, zodat 

de ene helft precies op de andere 

helft ligt. 

Vouw het deel met de doeltjes op de 

lange baan, zodat er een lange baan 

ligt van 20 meter lang en 1,20 meter 

breed. 

 

 

Foto 7 

 

Foto 8 

 

Foto 9 

 

Rol (niet vouwen) het luchtkussen  

heel strak op.  

Rol het kussen door op de 

beschermhoes. 
Rol de beschermhoes mee om het 

kussen, en pak het geheel netjes in 

met de meegeleverde sjorband. Trek 

NIET te hard aan de touwtjes, zodat 

de ringen eruit getrokken worden! 

 

Algemeen: 
 

!!!  Er dient constant geïnstrueerd toezicht bij de boarding aanwezig te zijn. 
!!!  De huurder/organisatie is aansprakelijk voor de eventuele ongevallen en schade die 

kunnen voorkomen op/aan het luchtkussen. 

!!! Bij slecht opgerolde en/of smerige luchtkussens worden personeelskosten ingehouden 

van de door u betaalde borg van € 32,50 p.p.p.u. met een minimum van € 25,-. 



 

 

Handleiding voor optimale veiligheid en plezierig gebruik: 
 

1. Lees voor gebruik ook de Gebruikaanwijzing en Overige opmerkingen. 

2. De boarding plaatsen op een zachte ondergrond. 

3. Het luchtkussen niet zonder begeleiding (van de huurder) opblazen. 

4. Voor gebruik controleren of de meegeleverde blower goed en stevig is aangesloten. 
5. Plak nooit papieren of iets dergelijks op het kussen met plakband of ander tape. 

6. Nooit met schoenen of scherpe voorwerpen op het kussen. 

7. Bij calamiteiten (brand, stroomstoring, harde wind) iedereen van het springkussen 

verwijderen en de stekker eruit halen. 

8. Voor vragen of benodigdheden graag contact opnemen met uw leverancier. 
 

 

Overige opmerkingen/gegevens: 
 

Evacuatiebepaling: 
Bij een eventuele evacuatie in geval van nood (brand, stroomstoring, harde wind) kan het nodig zijn dat 

het geïnstrueerde toezicht met een schaar delen van het kussen open moet knippen om zodoende het 

evacueren van de mensen eenvoudiger te maken. De huurder is aansprakelijk voor deze schade. 

 

Gebruiksbeperking: 
Onder de volgende omstandigheden is het niet verantwoord de boarding te gebruiken: 

- bij een windkracht van meer dan 6 

- in een brandgevaarlijke omgeving 

- bij onvoldoende (dag)licht 

- indien er geen zachte ondergrond aanwezig is 

 

Schoonmaken van het kussen: 
De boarding dient na ieder gebruik goed schoongemaakt te worden. Bij het schoonmaken van het 

kussen kan gebruik worden gemaakt van een zachte spons of doek en lauwwarm water met uitsluitend 

allesreiniger erin. Laat de boarding goed droog worden. 

 

Bij regen: 
- Bij regen de boarding opgeblazen in de regen laten liggen. Anders stroomt het 

regenwater in het kussen via de naden!!!! 

- Zorg dat er in ieder geval geen water in de stroomhaspels komt, door de haspel op de 

kop te leggen. 

- Mocht het niet lukken om het kussen in opgeblazen toestand achter te laten, vouw dan 

het kussen in zijn geheel 1 x dubbel. 

- Indien er wel water in het kussen stroomt, zullen wij het kussen van binnen 

moeten droogmaken. Deze kosten kunnen hoog oplopen!! 
 

Algemeen: 
- Het is niet toegestaan het toestel via de luchtuitstroomopening te betreden. 

 

 


