
 

  

Handleiding op- en afbouw opblaaskussens   
   

   

Geachte huurder,   

   

U heeft zojuist een opblaaskussen bij ons gehuurd, met deze handleiding 

willen wij u behulpzaam zijn bij de op- en afbouw van de gehuurde 

kussens.   
   

Opbouw luchtkussen   

   

Stap 1:   
Meet de ruimte waar u het kussen wil plaatsen of het past en maak deze 

schoon en vrij van scherpe voorwerpen. Let op: het kussen niet plaatsen 

op hoogte verschillen en er moet min. 1,5 meter vrije ruimte voorkomen.  

Indien het kussen toch niet past, verplaats het dan niet door er aan te 

trekken maar rol het springkussen weer.   
   

Stap 2:   
U zorgt voor een schone en egale ondergrond. Leg het kussen aan de 

achterkant van de plaats waar u het hebben wilt en rol het kussen af.   

   

Stap 3:   
Klap het kussen open en maak alle gaten dicht op 1 na. Dit gat is de lange 

slurf waar de motor aan moet komen   

   

Stap 4:   
Sluit de motor aan op de slurf en zorg dat deze niet gedraaid zit.  

  

Stap 5:   
Rol de haspel uit en sluit de motor aan. Let op: Rol de haspel altijd 

helemaal af. Zorg er ook voor dat het kussen op een vrije stroom groep zit 

zodat deze voldoende stroom krijgt.   

   

Stap 6:   
Zorg er voor dat de motor vrij staat zodat deze lucht aan kan zuigen. De 

motor moet continu blijven draaien. Het springkussen dient aan alle 

kanten vrij te staan van obstakels. Bij harde wind en rukwinden dient u 

het kussen te verankeren.   

    

Gebruik van het luchtkussen.   

   

o Er mag niet op de randen van het kussen geklommen of gehangen 

worden.   

o Het kussen mag niet met schoenen betreden worden.   

o Laat 6 á 12 kinderen tegelijk op het kussen, zorg hierbij dat grote 

en kleine kinderen niet door elkaar tegelijk op het kussen zijn.  

Wissel dit af.   

o Houd altijd toezicht op het kussen tijdens het gebruik.   

De toezichthouder moet minimaal 18 jaar oud zijn.  o 

Let op huisdieren, voornamelijk honden en katten. Deze kunnen 

agressief reageren en schade aanbrengen aan het kussen.   

   
   

Afbouw luchtkussen   

   

Stap 1:   
Ruim het springkussen direct op na gebruik. Laat het nooit een nacht 

buiten liggen. Er komt dan vocht in het kussen. Het kussen wordt dan heel 

stug wat het rollen extra moeilijk maakt.   

   

Stap 2:   

Haal iedereen van het kussen af. Trek de stekker uit het stopcontact en 

maak al de gaten open.   
   



Stap 3:   
Laat het kussen goed leeglopen, dit duurt ongeveer 10 minuten.   

   

Stap 4:   
Vouw het kussen in volgens de onderstaande tekening. Loop over het 

kussen zodat de lucht eruit gaat. Doe dit altijd van voor naar achter, 

richting de luchtgaten.   

   

Stap 5:    
Het vouwen is klaar. Let op het kussen is nu altijd ongeveer 1,40 meter 

breed. Begin aan de voorkant met rollen. Begin zo klein mogelijk en rol 

van voor naar achter richting de luchtgaten. Het gaat makkelijk als je 

iemand op het kussen laat lopen zodat de dikke bulten plat gelopen 

worden.   

Let op: je moet rollen en niet vouwen!   

   

   

Stap 6:   

Doe de spanband om de rol en trek deze goed aan. Het kussen is nu klaar.  

Wij willen u erop attent maken dat wij de lucht kussens weer in dezelfde 

staat terug willen krijgen als dat ze zijn meegegeven. Wij denken hierbij 

aan vieze luchtkussens, verkeerd opgerolde (of soms gevouwen) kussens 

en verfschade door er stickers op te plakken.  

   

Schade   

Mocht er wel schade aan het luchtkussen zijn zullen wij daar de volgende 

kosten voor berekenen.   

Vies kussen:         In alle redelijkheid   

Slecht opgerold:         € 42,00   

Ontbreken van Spanband   € 12,00   

Ontbreken van Blower      € 237,00   

   

Het kan altijd gebeuren dat er een scheurtje of andere beschadiging 

ontstaat door het uitladen of paatjes of vandalisme. Voor deze schades 

bent u zelf verzekerd via uw W.A. verzekering. Wij zouden het op prijs 

stellen als u ons op de hoogte stelt van eventuele gebreken zodat de 

volgende huurder hier geen hinder aan ondervindt.   
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