
 
 
Geachte klant, 
 
 
Spelen is leuk! In de huidige tijd van TV, computer en mobiele telefoon is het buiten spelen extra 
belangrijk. Voetballen, hutten bouwen, bomen klimmen en ook het spelen op springkussens helpt 
kinderen bij hun ontwikkeling. Net als bij het buiten spelen en voetballen, kan er met het spelen op 
een springkussen een ongelukje gebeuren; een bloedneus of een schaafplek. Dat is vervelend, maar dit 
zijn de risico’s die erbij horen. Natuurlijk moet je kinderen beschermen tegen (grotere) risico’s. Wij 
vinden het belangrijk dat u als huurder zich bewust bent van risico’s op een springkussen. 
Voor de veiligheid van uw gasten, die spelen met onze attracties en speeltoestellen, is het van 
wettelijk belang dat u deze gebruikershandleiding voor het opbouwen en begeleiden van 
springkussens goed doorleest. 
 
Zoals u van ons gewend bent, krijgt u onze materialen in gecontroleerde, goede en schone staat mee. 
Om dat zo te houden verlangen wij dat de materialen in dezelfde staat retour komen. 
Indien u vóór gebruik van onze materialen gebreken ontdekt, wilt u dit dan direct telefonisch aan ons 
melden. Na afgifte van de materialen bent u als huurder namelijk zelf aansprakelijk. Ook bij storingen 
kunt u het beste direct contact met ons opnemen, wij zullen er naar streven het eventueel zo spoedig 
als mogelijk op te lossen. 
 
 
Veel plezier, 
Augie Attracties & Events 

 
 

Belangrijk om te weten: 
 
 Er dient constant volwassen, capabel en 

geïnstrueerd toezicht bij het springkussen 
aanwezig te zijn. Toezicht houdt in dat deze 
persoon als zodanig herkenbaar is en 
dusdanig gepositioneerd is om direct verbaal 
en/of fysiek in te grijpen. Het toezicht dient 
de gebruikershandleiding volledig te 
begrijpen en toe te passen. Indien dit voor u 
niet mogelijk is, kunt u toezicht bijboeken, 
mits u dit tijdig bestelt. 
 

 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 onkosten in rekening 
gebracht van € 35,- p.p.p.u. met een 
minimum van € 25,-. 

 

 Onkostenoverzicht: 
 
 Betreft opblaasbare artikelen: 

o Niet correct opgerolde kussens: minimaal € 25,- 
per kussen 

o Spanbandje kwijt: € 10,- 
o Beschermhoes kwijt: € 80,- 
o Haringen kwijt: € 5,- per stuk 
o Gebruiksaanwijzing kwijt: € 5,- 
o Haspel (33 m; 3 x 2,5 mm2) kwijt: € 145,- per stuk 
o Kussen in verkeerde beschermhoes: € 15,- per 

kussen. 
 
 Niet (goed) schoongemaakte kussens en toebehoren: 

€ 35,- per arbeidsuur. 
 
 Schade aan luchtkussens: 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. 

 



 

Gebruiksaanwijzing opbouwen Base Jump: 
 

1. Zorg er voor dat het springkussen zich op een vlakke en zachte ondergrond (gras, schuim) bevindt. Check daarbij 
of geen scherpe voorwerpen op de ondergrond liggen en of er voldoende ruimte is voor het opblazen van het 
speeltoestel. Als het luchtkussen op een stenen ondergrond staat, zet het kussen dan op een grondzeil. Sleep het 
luchtkussen nooit op een stenen ondergrond, dan komen er namelijk direct slijtgaten in. 

2. Rol en vouw allereerst de Base Jump (15 m) uit en zorg ervoor dat deze direct op de goede plaats ligt met de 
“trap” als begin. Blaas deze op (zie vanaf punt 3) en leg het valkussen daarna op zijn plaats, tussen de buizen van 
de Base Jump, zodat de luchtslang door het daarvoor bestemde gat gestoken kan worden. Knoop/rijg het 
valkussen vast.  

3. Sluit het einde van alle luchtslangen zo strak mogelijk aan op de blowers. Gebruik hiervoor het aangehechte 
bandje. 

4. Sluit alle uitstroomopening op de juiste manier. Eerst het klittenband goed sluiten en daarna de lusjes aaneen 
rijgen. 

5. Gebruik een CE gemarkeerde blower. 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 
per 2 blowers. Zet de blower zover mogelijk van het kussen, zodat de lucht ongehinderd in kan stromen. 

6. Let goed op of het kussen zich evenredig vult met lucht en of er geen materialen en/of personen op het kussen 
aanwezig zijn. 

7. Ligt het kussen niet goed. Schuif de kussens dan goed op hun plaats met voldoende mankracht. Trek nooit met 
teveel kracht aan de bevestigingsogen. 

8. Controleer het kussen op eventuele lekkage(s) of andere mankementen. Indien er mankementen aanwezig zijn, 
meld dat dan voor gebruik aan Augie Attractieverhuur. U als huurder bent namelijk aansprakelijk voor schade en 
vuiligheid aan het kussen. 

9. Plaats de blower op de maximale afstand van het springkussen. 
10. Gebruik de meegeleverde haringen om het kussen stevig te verankeren. Sla de haringen onder een hoek van 45

O
 

in de grond. 
11. Leg de beschermhoezen en sjorbanden van de betreffende kussens onder de “eigen” luchtslang, zodat alle 

kussens na gebruik weer in dezelfde beschermhoezen komen. 
12. De Base Jump is nu gebruiksklaar. 

 

Gebruiksaanwijzing afbouwen Base Jump: 
 

1. Verwijder iedereen van het luchtkussen. 
2. Maak de Base Jump vrij van alle vuil. 
3. Trek eerst de stekker van de blower van het valkussen eruit en maak de luchtslang los van de blower. 
4. Knoop dit Valkussen los van de Helling, vouw het in 3 delen en rol het heel strak op tot in de beschermhoes. 
5. Trek daarna de stekker van de blower van de Helling uit het stopcontact en maak ook deze luchtslang los van de 

blower. Maak de uitstroomopeningen open, het kussen zal nu langzaam leeglopen. 
6. Wacht tot alle lucht uit het kussen verdwenen is.  
7. Leg het luchtkussen zo netjes mogelijk vlak neer. Vouw dan het luchtkussen in de lengterichting in twee of drie 

delen tot een breedte van ongeveer 1,20 meter. 
8. Rol (niet vouwen) het luchtkussen heel strak op met 4 personen. Hoe strakker, des te makkelijker het tillen en 

vervoeren.  
9. Rol het kussen richting de klittenbandsluiting en/of de luchtslang.  
10. Rol het kussen door op de beschermhoes en pak het geheel in met het meegeleverde sjorbandje.  

 

Algemeen: 
 
!!!  Er dienen minimaal 2 geïnstrueerde personen voor toezicht bij de Base Jump te zijn. 
!!! De huurder/organisatie is aansprakelijk voor de eventuele ongevallen en schade die kunnen voorkomen 

door/op/aan de Base Jump. 
!!! Bij slecht opgerolde en/of smerige luchtkussens worden personeelskosten ingehouden van de door u betaalde 

borg met een minimum van € 25,-. Bij Base Jump kunnen de kosten makkelijk oplopen tot wel € 100,-. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Handleiding voor optimale veiligheid en plezierig gebruik: 
 

1. Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing. 
2. Het luchtkussen niet zonder begeleiding van de huurder opblazen. De huurder is namelijk aansprakelijk !! 
3. Voor gebruik controleren of de Base Jump goed verankerd is. 
4. Voor gebruik controleren of de meegeleverde pompen goed en stevig zijn aangesloten. 
5. Het meest veilige is om met 3 personen de Base Jump te begeleiden: Eén persoon bij de entree, één persoon bij 

de “Jump” en één persoon bij de afstap van het valkussen. 
6. Nooit met schoenen of scherpe voorwerpen (riemen) op het luchtkussen. 
7. Niet eten en drinken op het luchtkussen. 
8. Er mag géén water of zeep gebruikt worden op de kussens. 
9. Minimum leeftijd springers: 6 jaar  !! 
10. Op de Base Jump mogen zich niet meer dan 2 personen per kussendeel bevinden. Dus één deelnemer staat klaar 

om te springen, dan kan de ander alvast naar boven lopen. 
11. Spring vanuit stand. Niet zittend vanaf de Jump springen. 
12. Land in het midden van het valkussen op de billen. 
13. Als deelnemers niet durven te springen, dan kunnen ze naast de trap naar beneden glijden. Glijd bij kussens met 

hellingen nooit met het hoofd eerst naar beneden. 
14. Bij calamiteiten (brand, stroomstoring, harde wind) iedereen van het springkussen verwijderen en de stekker eruit 

halen. 
15. Niet spelen op en bij de opstap. En uitsluitend aan het begin van de Base Jump opstappen, dus niet halverwege 

het kussen opstappen !! 
16. Voor vragen of onduidelijkheden graag contact opnemen met Augie Attractieverhuur. 

 
 

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. 
 
Valhoogte: 
De maximale valhoogte is 2,00 meter. 
 
Gebruiksbeperking: 
Onder de volgende omstandigheden is het niet verantwoord het kussen te gebruiken: 

- bij een windkracht van meer dan 5. 
- in een brandgevaarlijke omgeving 
- bij onvoldoende (dag)licht 
- indien er geen zachte ondergrond aanwezig is 

 
Schoonmaken van het kussen: 
Het kussen dient na ieder gebruik goed schoongemaakt te worden. Zorg ervoor dat in ieder geval alle eventuele vuil of 
zandresten met een stoffer of bezem verwijderd worden. 
Bij het vlekken op het kussen kan gebruik worden gemaakt van een zachte spons of doek en lauwwarm water met 
uitsluitend allesreiniger erin. Laat het speeltoestel goed droog worden. 
Gebruik geen schuursponsen en metalen of scherpe voorwerpen.   
   
Bij regen: 

- Bij regen het kussen 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, laat het kussen dan leeg 

lopen en vouw dan het kussen in zijn geheel 1 x dubbel. 
- Indien er wel water in het kussen stroomt, bestaat de kans dat wij het kussen van binnen moeten 

droogmaken. Deze kosten kunnen hoog oplopen!! 
 
Algemeen: 

- Het is niet toegestaan het toestel onder invloed van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen 
te betreden, dit beïnvloedt het veilige gebruik van het toestel. 

- Het is niet toegestaan het toestel via de luchtuitstroomopening te betreden. 
- Het is niet toegestaan het kussen te beplakken met borden of papieren. 

 


