
 

  Handleiding voor de 
  toezichthouders bij 
  de stormbaan 
 

 
Beste klant, 
 
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. 
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 stormbanen goed doorleest. 
 
Veel plezier, 
Augie Attracties & Events 
 

 
Verklaring eventuele signalering op het springkussen: 
 
 

 
 
 

 
 
Voorwaarden voor de plaatsing van de baan: 
 
Een geschikte plek om een stormbaan te plaatsen voldoet aan de volgende 
voorwaarden: 

 Er moet zich voldoende vrije ruimte rondom de stormbaan bevinden. Zie 
situatieschets voor de minimale vereiste vrije ruimtes. 

 De ondergrond moet zacht of valdempend zijn. Controleer de bodem op 
verontreiniging of scherpe voorwerpen. Bij harde ondergrond is het 
wettelijk verplicht om valdempende matten te gebruiken. De rode delen op 
de situatieschets zijn valdempende matten en dienen minimaal 1,2 m 
rondom de op/afstap te liggen. 

 De ondergrond moet vlak zijn en mag niet meer dan 5% hellend zijn. 
 De locatie moet vrij zijn van gevaarlijk externe omstandigheden, zoals 

voorbijrijdend verkeer, overhangende elektriciteitsdraden, etc. 
 



Handleiding voor de toezichthouder van de stormbaan 
 

 

Toezicht bij het springkussen: 
 

Het is wettelijk verplicht om constant volwassen, capabel en geïnstrueerd toezicht bij de stormbaan aanwezig te hebben. 
Toezicht houdt in dat deze personen als zodanig herkenbaar zijn en dusdanig gepositioneerd zijn om direct verbaal en/of 
fysiek in te grijpen. De toezichthouders dienen deze handleiding volledig te begrijpen en toe te passen. Wij adviseren één 
toezichthouder per kussendeel, vooral bij klimhellingen en/of glijhellingen. Ook bij start en finish adviseren wij een 
toezichthouder. Als de toezichthouder zijn plek verlaat, verwijder dan de gebruikers van het kussen en zet het kussen uit. 
 

 

Aansprakelijkheid / schade: 
 

De huurder is aansprakelijk voor de eventuele ongevallen en schades die kunnen voorkomen op/aan/door de stormbaan 
tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbrengen/ophalen. Bij het verlaten van ons pand of onze 
transportmiddelen zijn de materialen niet door ons verzekerd. Wij gaan ervanuit dat u hiervoor zelf verzekerd bent. 
 

 
1. Lees vóór gebruik deze handleiding en de instructies op het kussen als lengte en leeftijd gebruikers en aantal gebruikers. 
2. Controleer vóór gebruik of het springkussen goed verankerd is. 
3. Controleer vóór gebruik of de meegeleverde luchtpompen goed en stevig zijn aangesloten. 
4. Controleer vóór gebruik of de stroomvoorziening correct is aangesloten en of een eventuele stroomhaspel volledig is 

uitgerold. Er mag niet meer dan één verlengkabel of haspel gebruikt zijn. 
5. Plak nooit papieren of iets dergelijks op het kussen met plakband of ander tape. 
6. Gebruik geen confetti op of bij de stormbaan. Natte confetti laat onafwisbare vlekken achter op het kussen. 
7. Gebruikers mogen niet met schoenen of scherpe voorwerpen (broekriemen) op de stormbaan. 
8. Gebruikers moeten (indien mogelijk) hun bril en sieraden afdoen. 
9. Gebruikers mogen niet eten en drinken op of bij de stormbaan. 
10. Gebruikers mogen niet spelen bij de opstap en bij de afstap van de stormbaan. 
11. Gebruikers mogen geen salto’s of andere rare sprongen maken op de stormbaan. 
12. Gebruikers mogen niet duwen, stoeien of ravotten op de stormbaan. 
13. Gebruikers mogen niet klimmen op de wanden en randen. 
14. Kinderen moeten afstand bewaren van de scheerlijnen en de blower.  
15. Laat bij voorkeur twee deelnemers tegelijk starten. Uiteindelijk is een stormbaan bedoeld als wedstrijdelement. 
16. Gebruik bij stormbanen altijd éénrichtingsverkeer. 
17. Glijd bij kussens met hellingen nooit met het hoofd eerst naar beneden. 
18. Het is verboden om van de glijbanen naar beneden te springen of rennen. Glij op de billen naar beneden. 
19. Na het naar beneden glijden vanaf een glijhelling moeten de gebruikers onmiddellijk doorstromen of de baan verlaten. 
20. Bij calamiteiten (brand, stroomstoring, harde wind) iedereen van de stormbaan verwijderen en de stekker eruit halen. 

Open de luchtuitstroomopening om het kussen sneller leeg te krijgen. 
21. Gebruik bij voorkeur een megafoon, toeter of fluitje om de aandacht te kunnen trekken van de gebruikers om hen 

instructies te kunnen geven. 
 

Ongevallen: Indien er op of door de stormbaan een ongeval is gebeurd, dient u een ongevallen-registratieformulier in te vullen 
en bij het retourneren van het kussen aan ons af te geven. Wij zijn verplicht om dergelijke informatie in ons logboek te 
vermelden. Het ongevallen registratieformulier kunt u downloaden op www.augie.nl/ongevallen-registratieformulier. 
 

Gebruiksbeperking: Onder de volgende omstandigheden is het niet verantwoord de stormbaan te gebruiken: 
- bij een windkracht van meer dan 5 
- in een brandgevaarlijke omgeving 
- bij onvoldoende (dag)licht 
 

Schoonmaken van de stormbaan: De stormbaan dient na ieder gebruik goed schoongemaakt te worden. Zorg ervoor dat in 
ieder geval alle eventuele stof, zandresten of modder met een vegertje of vochtige (hand)doek verwijderd worden. 
Als het nodig is kan bij het schoonmaken van het kussen gebruik worden gemaakt van een zachte spons of doek en lauwwarm 
water met uitsluitend allesreiniger erin. Laat het speeltoestel goed droog worden of droog het af met handdoeken. 
Gebruik geen schuursponsen en metalen of scherpe voorwerpen. 
 

Bij regen: 
- Bij regen het kussen opgeblazen in de regen laten staan. Anders stroomt het regenwater in het kussen via de naden!!!! 
- Mocht het niet lukken om het kussen opgeblazen achter te laten, vouw dan het kussen in zijn geheel 1 x dubbel. 
- Zorg dat er in ieder geval geen water in de stroomhaspels komt, door de haspel op de kop te leggen. 
- Indien er wel water binnenin het kussen stroomt, zullen wij het kussen van binnen moeten droogmaken. Deze kosten 

voor schoon- en droogmaken kunnen hoog oplopen!! 
 

Algemeen: 
- Het is niet toegestaan de stormbaan onder invloed van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen te betreden, 

dit beïnvloedt het veilige gebruik van het toestel. 
- Het is niet toegestaan de stormbaan via de luchtuitstroomopening te betreden. 

http://www.augie.nl/ongevallen-registratieformulier

