
Controleer voor gebruik de volgende zaken: 

• zorg voor een vlakke ondergrond, bij voorkeur gras. 
• controleer of de oppervlakte groot genoeg is, geen stoepranden bomen e.d. 
• rondom het kussen dient minimaal een vrije ruimte van 1 meter te zijn. 
• u bent verplicht het bijgeleverde grondzeil te gebruiken, bij iedere ondergrond! 
• Controleer de plaats van het luchtkussen en inloop op: stenen, glas spijker etc. en verwijder 

deze. 
• er mag zich geen openvuur, warmtebron in de buurt van het kussen bevinden. 
• zorg voor een randaarde stopcontact welke is aangesloten op een vrije groep van 16 ampere 

230 volt. 
 

Problemen 

De blower blaast niet en/of niet voldoende 

Controleer de stroomtoevoer 

De blower blaast voldoende maar het luchtkussen wordt niet “hardt”. 

Controleer of alle luchtsluizen goed dicht zijn. 

 

Regen 

Het luchtkussen kan tegen regen. 

Bij zwakke of matige wind en regen kan het luchtkussen gewoon op blijven staan. Er ontstaan wat 
luchtbelletjes in de naden, doch door de lucht kan water niet in het kussen dringen. Tijdens regen het 
luchtkussen echter niet gebruiken>  

Na de regen even laten drogen of droogdweilen, daarna kan het luchtkussen weer gebruikt worden. 
Bij krachtige wind en regen kunt u ons altijd bereiken op 06-29752322. Laat nooit zelf het 
luchtkussen leeglopen! 

Inzakken van het luchtkussen tijdens gebruik 

Mocht het gebeuren dat het luchtkussen tijdens gebruik inzakt, verwijder dan zo snel mogelijk alle 
personen. Controleer of de blower nog op de juiste wijze aan het luchtkussen is bevestigd. 
Controleer de stroomvoorziening. Controleer of de luchtsluizen nog goed dicht zitten en zoek naar 
eventuele beschadigingen. Indien u niets vindt, neem dan direct contact op met Feestverhuur Den 
Bosch 06-29752322. 

 

 

 



Algemene veiligheidsnormen: 

• het luchtkussen mag niet onbeheerd achter worden gelaten 
• het luchtkussen mag niet worden betreden met schoenen, etenswaren, drank, kauwgom, 

schmink, dieren en/of scherpe voorwerpen. 
• personen onder invloed van drank, geestverruimende en/of verdovende middelen mogen 

geen gebruikmaken van het springkussen. 
• dek bij regen de stroomaansluiting van het luchtkussen af. 
• personen met brillen, beugels en/of andere uitstekende voorwerpen bestreden het 

luchtkussen op eigen risico op zetten geen uitsteekt af. 
• bij een eventueel stroomstoring als eerst alle deelnemers verwijderen. 
• bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en direct met ons contact op te 

nemen 06-29752322. 
• minimaal 1 maal per uur dient te worden gecontroleerd of het luchtkussen goed staat en 

voldoet aan alle normen 
•  bij warm weer dient de deelnemers bij het gebruik van het luchtkussen beschermende 

kleding te dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsel! 
• het aantal kinderen per springkussen is afhankelijk van de leeftijd per kind 1,5 tot 3 vierkante 

meter per persoon. 

 


