
 
 
 

OP- & AFBOUW INSTRUCTIE KUSSENMEPSPEL 

 

Eigendom van: 

STICHTING DONGENSE JEUGDRAAD 
 

 
 

 

 

 

 

Samenstelling verhuurpakket: 

1x Luchtkussen zakslaan (incl transportzak) 

1x Blower 

1x Buis (4,5m) 

1x Grondzeil 

2x afstootkussen 

1x Handblower 

Praktische informatie: 

LENGTE (m) 4,3 

BREEDTE (m) 4,5 

HOOGTE (m) 2,5 

AANTAL GEBRUIKERS: 2 

MAX. LENGTE GEBRUIKER (m): 1,80

  1x Stroomhaspel 

 

 

 

 

Contact: materiaaal@dongensejeugdraad.nl 

mailto:materiaaal@dongensejeugdraad.nl


 
 
 

1. Voorwaarden  
  

Opzetten en afbreken:  

• Neem bij het opzetten en afbreken de instructies zoals beschreven onder instructie drie en vier.  

• Het luchtkussen moet volledig schoon en droog zijn voor deze kan worden ingepakt.  

• Het gebruik van het grondzeil is verplicht.   

• Het inpakken en opruimen aan het einde van het gebruik wordt gedaan door de eigenaar. Laat 

het luchtkussen staan zodat deze door de eigenaar kan worden geïnspecteerd voor het inpakken.   

  

Toezicht:   

• Het gebruik van het luchtkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.  

• De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.  

  

Gebruiker:  

• De minimale leeftijd van de gebruiker is 4 jaar, de maximale leeftijd is 18 jaar.   

• Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 2 personen.  

• De maximale lengte van de gebruiker is 180 cm.  

• Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.  

• Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe of hete voorwerpen op het luchtkussen is 

niet toegestaan.   

• Het gebruik van voedsel en drinken op het luchtkussen is niet toegestaan.  

• Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij 

het gebruik van het luchtkussen.   

• Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.  

• Het is niet toegestaan op de buitenwanden te klimmen.   

  

Weersomstandigheden:   

• Bij een windkracht van meer dan 4 Bft mag het luchtkussen niet gebruikt of opgeblazen worden.  

• Ook bij regenval raden we het gebruik van het luchtkussen af. 

  

Storing:  

• Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het luchtkussen niet gebruikt worden.  

• Indien het luchtkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het 

springkussen.   

  

Opslag:  

• Wanneer de het luchtkussen meerdere dagen achter elkaar wordt gebruikt dient deze iedere dag 

opgeborgen te worden op de aanhanger. De aanhanger dient voorzien van bijgeleverd disselslot 

op een afgesloten terrein te worden geplaatst. Dek de aanhanger zorgvuldig af met een zeil.  

2. Aansprakelijkheid en schade  
  

Eventuele schade die ontstaat aan het luchtkussen dient direct te worden gemeld bij de eigenaar. Schade 

ontstaan door onzorgvuldig gebruik wordt verhaald op de gebruiker.   

  

  

3.  Instructies bij opzetten  
1. Controleer de verkeerssituatie ter plaatse, let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.  



 
 
 

2. Bij het kiezen van de locatie van het luchtkussen heeft een zachte ondergrond zoals gras de 

voorkeur.  

3. Zorg voor een vrije ruimte van minimaal 1,80 m rondom het luchtkussen (zie plattegrond).  

Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.   

4. Plaats het grondzeil.  

5. Rol het luchtkussen uit op het grondzeil.  

6. Zorg er voor dat de twee delen in lengterichting liggen en in een rechte lijn op elkaar aansluiten.  

7. Controleer of de ritsen van alle uitstroomopeningen van het luchtkussen gesloten zijn voordat je 

begint met het opblazen.   

8. Sluit op ieder deel van het luchtkussen 1 blower aan.   

9. Gebruik per blower een volledig afgerolde geaarde stroomhaspel, zorg dat de haspel niet 

blootgesteld kan worden aan water door deze met de contacten naar beneden gericht in een 

vuilniszak te plaatsen.   

10. Begin het opblazen van het luchtkussen door de stekkers van de blower in de haspel te plaatsen.   

11. Controleer tijdens het opblazen op het ontsnappen van lucht en andere schade.  

12. Mocht tijdens het opblazen blijken dat de rits van een van de uitstroomopeningen nog geopend 
is, laat dan het luchtkussen leeg lopen. Daarna kan de rits gesloten worden.   

13. Plaats de landvasten tot maximaal 25 mm boven de grond, voorkom struikelgevaar.  

14. Controleer of alle handelingen goed uitgevoerd zijn.  

4.  Instructies bij opruimen  
  

1. Controleer of alle gebruikers het luchtkussen hebben verlaten.  

2. Controleer het luchtkussen op beschadiging en meld eventuele schade direct aan de eigenaar.  

3. Reinig het luchtkussen indien nodig met een vochtige doek en laat deze drogen.  

4. Controleer of het luchtkussen volledig droog is.   

5. Neem de stekker van de blower uit de stroomhaspels.  

6. Koppel de blowers los van het luchtkussen.  

7. Open de ritsen van de uitstroomopeningen.  

8. Verwijder de landvasten en berg deze op in de bijbehorende zak.    

9. Vouw het luchtkussen 3x in lengterichting. Rol deze vervolgens op. Herhaal dit proces tot het 

luchtkussen in de bijbehorende transportzak1 past.   

10. Controleer het grondzeil op beschadiging en vouw deze op.  

11. Controleer de blowers op beschadigingen.   

 

 

 

                                                 

  

  


