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CLOWN (6 personen) 

 

 

 

Opzetten springkasteel: 

Het springkasteel open rollen en open vouwen.  De blazer bevestigen aan de pijp aan 

de achterzijde van het kasteel door middel van een spanbandje.  De blazer aanzetten. 

 

Opbergen springkasteel: 

De blazer uitzetten en ontkoppelen.  De pijp aan de achterzijde open houden om alle 

lucht te verwijderen.  De ene zijde toeplooien naar het midden van het springkasteel, 

daarna de andere zijde erover plooien.  Daarna wordt het springkasteel opgerold en 

wordt er een spanband rond bevestigd.  Het springkasteel wordt terug in het zeil 

gestopt en vastgemaakt met de riempjes om compact te kunnen vervoeren. 
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HUURVOORWAARDEN SPRINGKASTELEN – SPELVERHUUR DEKEYSER 

 

 

Afmetingen/gewicht springkastelen : 

 

• CLOWN  L 3m x D 3m x H 3m   gewicht : 80 kg 

Maximaal 6 personen tezelfdertijd op het springkasteel 

• RIDDER  L 3,1m x D 3,6m x H 3,25m  gewicht : 80 kg 

Maximaal 6 personen tezelfdertijd op het springkasteel 

• JUNGLE L 4,1m x D 4,55m x H 3,55m gewicht : 100 kg 

Maximaal 10 personen tezelfdertijd op het springkasteel 

• RABBIT L  4,1m x D 4,55m x H 4m  gewicht : 100 kg 

Maximaal 10 personen tezelfdertijd op het springkasteel 

 

• Spelverhuur Dekeyser verhuurt aan de klant het gevraagde springkasteel met 

bijhorende motor, minimum 6 grondankers, een grondzeil en verlengkabel. 

• Bij elk springkasteel hoort een certificaat van goedkeuring, afgegeven door AIB-

Vinçotte Nederland B.V.  Deze certificaten kunnen ten allen tijde opgevraagd worden 

door de huurder. 

 

 

Ondergrond : 

 

• Een springkasteel moet steeds op een zachte en vlakke ondergrond (gras) geplaatst 

worden (valdempend en zonder helling). De ondergrond moet vrij zijn van scherpe 

voorwerpen zoals stenen en glas.  

• Op een harde ondergrond (beton of steenslag) kunnen wij het springkasteel niet op een 

veilige manier verankeren en kan de verhuring om die reden niet doorgaan. 

 

 

Plaatsing : 

 

• Om een springkasteel te plaatsen, hebben wij een vlakke doorgang nodig van 

minimaal 1,2 meter breedte.   

• Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden om beschadiging te 

voorkomen.  

• De motor mag nooit afgedekt worden (ook niet bij regenweer) en de luchttoevoer moet 

gestrekt blijven om verbranding te voorkomen.   

Zorg ervoor dat geen los gras, bladeren, zand, … tegen de blazer kan gezogen worden. 

• Gelieve een meter vrije ruimte rondom het springkasteel te voorzien, achter het 

springkasteel 2 meter voor de motor, dit om te vermijden dat het springkasteel tijdens 

het gebruik ergens tegenaan staat te schuren.  De motor moet op minstens 1,2m 

afstand van een muur en op 2,5m afstand van een open zijde geplaatst worden.  
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Elektriciteit: 

 

• De huurder moet binnen een straal van 20 meter rond het springkasteel een stopcontact 

voorzien van 220/230 volt en 16 ampère.   

• Indien er meerdere springkastelen gehuurd worden, moet er spreiding mogelijk zijn op 

het elektriciteitsnet om uitvallen van de stroom te vermijden. 

• De stroomhaspel moet volledig afgerold zijn om oververhitting te voorkomen. 

 

 

 

Veiligheid : 

 

• Zorg dat de opening van het springkasteel altijd naar het feest gericht is, zodat 

meerdere volwassen personen permanent toezicht kunnen hebben op het 

springgebeuren.  Is dit niet mogelijk, zorg dan dat telkens minstens 1 volwassen 

persoon permanent toezicht heeft als er zich kinderen in het springkasteel bevinden.   

• Het is verboden om op de wanden te klimmen, hangen en naar beneden te trekken.   

Salto’s en ruw spel op het springkasteel zijn verboden. 

• Het is verboden om op het voorste gedeelte, de opstap van het springkasteel, te 

springen.  De opstap dient om de kinderen de mogelijkheid te geven om makkelijk op 

en af het springkasteel te gaan.  De toegang tot het springkasteel moet vrij van 

obstakels gehouden worden. 

• Het is verboden om voedsel (ijsjes, chips,…), drank, kauwgum, huisdieren, speelgoed,  

zand of water… op het kasteel te brengen.   

• Het kasteel mag niet met schoenen, brillen, scherpe en gevaarlijke voorwerpen (vb 

riemen, pennen, kleurpotloden, stiften, horloges) betreden worden.   

• Men dient erop toe te zien dat de kinderen niet achter het kasteel aan de ventilator 

komen en het kasteel aflaten.  De luchttoevoer moet permanent gecontroleerd worden. 

• Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar of ouder dan 14 

jaar.  Zo nodig kan de toezichthouder de kinderen onderverdelen in groepen per 

leeftijdscategorie of gestalte.  Springkastelen zijn ontworpen voor kinderen, niet voor 

volwassenen!  Volwassenen kunnen enkel het springkasteel betreden in geval van 

nood/gevaar. 

• Roken doe je niet in de nabijheid van een springkasteel. 

• Het is verboden om spandoeken en warmte- of verlichtingsbronnen aan het 

springkasteel te hangen. 

• Indien het springkasteel overnacht, zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en 

veilig onderbrengen in het droge. 

• Tijdens het opblazen en aflaten van het springkasteel mag niemand zich op het 

springkasteel bevinden, dit om verstikkingsgevaar te voorkomen. 
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Wat bij regen : 

 

• Het springkasteel moet gans de huurperiode opgeblazen blijven (dus ook bij regen).   

• Wil de motor nooit afdekken, deze is bestand tegen water. 

• Bij hevige regen is het aangeraden om het springkasteel stil te leggen en de buitenste 

zijden van het springkasteel naar het midden te vouwen en dan nog eens dubbel.  Zo 

wordt binnensijpelen van overvloedig water verminderd. Koppel dan ook de motor en 

elektriciteitsleidingen af en leg deze op een droge plaats.  Na de hevige bui dient het 

springkasteel zo snel mogelijk terug opgeblazen te worden zodat het terug kan drogen. 

• Overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering, dit om zonneslag bij kinderen 

te voorkomen.  De overdekking biedt de kastelen een kleine bescherming tegen de 

regen, maar er zal steeds regenwater op het springgedeelte binnendringen. 

• Het is verboden om het dakzeil te verwijderen tijdens de huurperiode. 

 

 

 

Bij hevige wind: 

 

• Bij een windkracht vanaf 5 beaufort mag het springkasteel niet gebruikt of opgeblazen 

worden. 

 

 

Hygiëne en onderhoud: 

 

• Onze springkastelen worden na elke verhuring grondig gereinigd, dit omwille van 

hygiëne en controle.  Zo zijn we zeker dat onze springkastelen bij levering in perfecte 

staat bij de klant worden aangeboden.   

• Als wij na verhuring abnormale vervuiling vaststellen, zullen wij genoodzaakt zijn 

extra reinigingskosten aan te rekenen. 

 

 

Schade en ongevallen : 

 

• De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik 

van een springkasteel, ook niet voor schade aan grasperken of gazonnen. 

• De klant is er toe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid n.a.v. het gebruik 

van het springkasteel te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekerings- 

maatschappij die elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot wederafgifte, 

met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder. 

• Schade aan het springkasteel (al dan niet opzettelijk) of een defect moet onmiddellijk 

aan de verhuurder gemeld worden.  GSM Spelverhuur Dekeyser = 0479/718.783. 

• Na vaststelling van de oorzaak van het defect zal u enerzijds een aangepast deel van de 

huurprijs worden terugbetaald, anderzijds de meerprijs van de herstelling aan u 

doorgerekend, indien het defect te wijten is aan door u aangebrachte schade. 

 

 

 


