
Handleiding op- en afbouw Dubbele Bouncing 

Kenmerken 

Afmeting Stormbaan 1 deel (L x B x H) 1200 x 500 x 500cm

Stroomverbruik 2x 1500 Watt

Gewicht 485 KG

Aantal blowers 2

Op-/afbouwtijd 45 min

Leeftijd vanaf 8 jaar

Max aantal personen 2

Aantal personen op/afbouw 4



Opbouw instructies 
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1. Plaats het opgerolde (grote) kussen
op een vlakke/schone ondergrond
en controleer de ondergrond op
scherpe voorwerpen;

2. Verwijder de spanband van het kussen;

3. Rol het kussen uit; 4. Vouw de ene kant van het kussen uit;
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5. Vouw de andere kant van het kussen uit; 6. Zorg dat de slurf niet is gedraaid;

7. Sluit alle luchtuitlaten volledig (deze vindt
u vaak aan de zij- of achterzijde van het
kussen);

8. Sluit het kussen aan op de blower en
bevestig deze met de spanband;
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9. Steek de stekker in het stopcontact; 10. Controleer het kussen op eventuele
schade. Wanneer er sprake is van
schade, geef dit dan direct aan bij uw
contactpersoon;

11. Bevestig het kussen met de
meegeleverde haringen. Indien dit niet
mogelijk is, bevestig deze dan aan een
hek en/of boom. Zorg voor een haring
bij ieder ankerpunt.



Afbouw instructies 
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1.Verwijder de stekkers uit het
stopcontact;

2. Verwijder de haringen uit de grond of
maak de bevestiging van het kussen los
van de boom en/of het hek.

3. Open alle luchtuitlaten volledig (deze
vindt u vaak aan de zij- of achterzijde van
het kussen);

4. Maak de spanbanden los en verwijder de
luchtslangen van de blower;
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5. Wacht tot het grote kussen zo goed als
plat ligt en stamp de resterende lucht eruit.

6. Vouw alle uitsteeksels naar binnen zodat
het grote kussen er als één rechte lijn
uitziet;

7. Vouw de ene kant van het kussen tot het
midden naar binnen;

8. Vouw de andere kant van het kussen
naar binnen tot het einde van het kussen;
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9. Rol het grote kussen zo strak mogelijk 
op. Rol altijd naar de kant van de 
luchtuitlaat en de spanband toe. Trek de 
spanband zo strak mogelijk aan;

10. Plaats een spanband, met de gesp 
ondersteboven, onder de kant van het 
kussen waar de luchtuitlaat zit;

11. Trek de spanband zo strak mogelijk 
aan.



GOED
GEDAAN! 

We hopen dat 
jullie genoten 
hebben! 
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Belangrijk! Lees deze instructies voor 
het gebruik van de stormbaan. 

A.  Zorg voor continu toezicht tijdens het gebruik van de stormbaan.

B. Zorg i.v.m. veiligheid altijd voor minimaal 1 meter vrije ruimte rondom de stormbaan.

C. Zorg voor een gecontroleerde en veilige manier van toelating gebruikers.

D. Er dient minimaal 1 volwassen (18+) toezichthouder aanwezig te zijn.

E. Het is niet geoorloofd om de stormbaan te betreden met schoenen. 

F. Het is verboden om met harde, scherpe en gevaarlijke voorwerpen de stormbaan te betreden.

G. Wanneer praktisch mogelijk dient u uw bril af te zetten tijdens betreden van de stormbaan.

H.  Het is verboden consumpties van voedsel, dranken en kauwgum te nuttigen op de stormbaan.

I. De toegang van het speeltoestel moet altijd vrij blijven en mag niet belemmerd worden.

J.  Het is verboden te gaan hangen op de wanden of hierop te klimmen.

K.  Het is verboden salto’s, duiken en ruig spel uit te voeren op het speeltoestel.

L.  De toezichthouder mag gebruik maken van signalen (zoals fluitje) om de gebruikers te attenderen.

M. Het leeftijdsverschil van de gebruikers en uitgelaten bezoekers dient bij gebruik van de stormbaan zo gering mogelijk te zijn.

Om botsen en ongevallen te voorkomen. De toezichthouder moet hier op attenderen.

N. Bij stroomuitval moet iedereen direct het speeltoestel verlaten.

Door de terugslagklep in zowel de slurf als de blower duurt de leeglooptijd van de stormbaan langer.  

O. Bij een nood of ongeval dient u alle bezoekers zo snel mogelijk van de stormbaan af te halen. Zorg ervoor dat de bezoekers buiten

het speelgebied bij elkaar verzamelen.  

Zet de blower uit en tel al uw bezoekers zodat u zeker weet dat alle bezoekers aanwezig zijn. Zorg ervoor dat iedereen rustig en kalm 

blijft. Bij een ongeval waarschuw u de alarmdiensten.  

P.Maak gebruik van een geaard stopcontact met een uitschakelwaarde van 30ma.

Q.Bescherm het stopcontact tegen contact met water.

R.  Maak geen gebruik van de stormbaan tijdens de op- en afbouw.

S.de stormbaan kan verschuiven of losraken van de haringen. Er moet dus ieder uur gecontroleerd worden of de stormbaan nog

juist staat en vast zit aan de grondpennen.  

T. De vrije ruimte boven de stormbaan dient minimaal 200 cm te zijn.

U.Gebruikers van de stormbaan kunnen zich bezeren. Geadviseerd word om lange mouwen en pijpen en tevens sokken te dragen.

V. Indien de stormbaan nat is dient het eerst drooggemaakt te worden alvorens te betreden.

W.  Bij te hoge omgevingstemperaturen kunnen de deelnemers oververhit raken. Houdt u bij het gebruik van de stormbaan de

omgevingstemperatuur in de gaten.

X. Bij te lage omgevingstemperaturen kunnen de deelnemers onderkoeld raken. Houdt u bij het gebruik van de stormbaan de 

omgevingstemperatuur in de gaten.  

Y. Indien het type evenement een BHV’er eist dan dient deze te beschikken over een geldig certificaat.

Z. Zorg voor voldoende verlichting zodat de deelnemers het springvlak goed kunnen zien.
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Voorwaarden
We komen graag goed voorbereid en volgens planning uw gehuurde attractie bezorgen en plaatsen. 
Daarom attenderen wij u op onze algemene voorwaarden. Deze vindt u terug in uw bevestigingsmail. Kunt 
u niet aan onze algemene voorwaarden voldoen? Neemt u dan a.u.b. tijdig contact met ons op.
Zo voorkomen we achteraf teleurstellingen en eventuele onverwachte financiële consequenties.

Vcompany  
Korte Zuwe 2  
3985 SM Werkhoven  
E-mail: info@vcompany.nl
Tel: 030-3690545 
Mob: 06-22144374
Noodnummer: 088-3985098
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