
Gebruikershandleiding Buikschuifbaan

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze 
handleiding zorgvuldig door. Handel altijd volgens de voorschriften!

Al onze speeltoestellen voldoen aan de Nederlandse norm NEN-EN 
14960 en zijn gekeurd door AIB Vincotte, TUV of het Liftinstituut. Dit 
betekent dat u een veilig en kwalitatief speeltoestel gehuurd heeft!

Bewaar deze handleiding bij het speeltoestel en geef deze na de 
huurperiode retour aan Amuserent. Bij het niet retour geven wordt er een 

bedrag van € 10,00 in rekening gebracht.

Veel plezier! 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Lees voor het opzetten en gebruiken van dit speeltoestel deze 
gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding bij de attractie 
en geef deze na de huurperiode retour aan Amuserent. 
Handel altijd volgens de voorgeschreven voorschriften 

ALGEMENE RICHTLIJNEN 

• Kies een veilige plaats om het speeltoestel te plaatsen 
• Er dient rondom het speeltoestel minimaal 1.80 vrije ruimte te zijn uit 

veiligheidsoverwegingen. 
• Plaats de buikschuifbaan bij voorkeur op gras. Indien er een harde 

ondergrond is dan dient de attractie op een grondzeil geplaatst te 
worden. 

• Controleer de bodem op scherpe voorwerpen 
• Wikkel een kabelhaspel altijd volledig af en gebruik een deugdelijke 

geaarde 220V stroomaansluiting. 

OPBOUWEN 

• Rol de attractie uit van achter naar voor op de gewenste plek en sluit 
de klittenband-klepjes in de bodem (onderkant) van de attractie. 

• Vouw de attractie naar links en rechts open. 
• Maak de lange slurf vast aan de blower. Let op dat de slang niet 

verdraaid zit want dan komt er haast geen lucht in het speeltoestel. 
• Steek de stekker in. Het springkussen begint zich te vullen. 
• Sluit de ritssluitingen en knoop de blower-aansluiting die niet gebruikt 

wordt dicht.(beneden) 
• Veranker het speeltoestel met landvasten zodat deze niet kan schuiven 

of omver kan waaien. 
• Controleer het speeltoestel op schade en of alle handelingen goed zijn 

uitgevoerd zodat het speeltoestel veilig gebruikt kan worden. 

Let op dat deze afdichtingen in de vloer 
dicht zijn!  

Als de buikschuifbaan helemaal op staat 
komt u haast niet meer bij!
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GEBRUIKERSINSTRUCTIE 

• Het gebruik van de buikschuifbaan is alleen toegestaan onder toezicht 
van een volwassen persoon. 

• De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als dusdanig herkenbaar. 
• De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale is 14 jaar. 
• Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 2 personen.  
• De maximale lengte van de gebruikers is 180 cm. 
• Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient zo gering mogelijk te zijn. 
• Het gebruik van schoenen, brillen en scherpe voorwerpen is verboden. 
• Het meenemen van eten en drinken is verboden op de buikschuifbaan. 
• Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen. 
• Het is niet toegestaan op de zijwanden te klimmen. 
• Bij een windkracht van meer dan 4 Bft mag de buikschuifbaan niet 

gebruikt of opgeblazen worden. 
• Bij stroomuitval, drukverlies of ventilator-storing onmiddellijk alle 

gebruikers verwijderen en de buikschuifbaan niet meer gebruiken. 
• U kunt de baan nat houden met een waterslang, het gebruik van 

overvloedig water is af te raden want dit bemoeilijkt het reinigen en het 
leeglaten van het plonsbad na afloop. (gewicht van het water!!!) 

• Het gebruik van deze buikschuifbaan is op volledig eigen risico. 
 

Plaats de buikschuifbaan bij voorkeur op 
gras. Dit heeft als voordeel dat u de 
buikschuifbaan kunt verankeren in het 
gras met de landvasten. 

Tevens is de kans op letsel / blessures op 
gras veel kleiner dan op steen of asfalt.
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• Maak de attractie schoon en droog deze volledig!
• Controleer of alle gebruikers van de attractie af zijn en trek de 220V 

stekker van de blower uit.
• Verwijder de landvasten en open alle luchtopeningen zodat de attractie 

verder leeg kan lopen.
• Laat de attractie 10 minuten liggen zodat de attractie volledig leeg is.

Vouw de rechter zijkant naar het midden toe.

Vouw de andere zijkant over de andere heen 
zodat er een strook blijft liggen van maximaal 
1 meter breed.

Loop alle lucht weer uit de attractie.

Rol de strook op van voor naar achter. 
Begin met een klein rolletje en rol deze strak 
op. Het makkelijkste is als 2 personen rollen, 
er een derde persoon vlak voor de rol de 
strook platdrukt.

Doe de transportriem om de attractie heen 
zodat deze niet meer open kan vouwen.

Rol de verlengkabels op, ruim de eventuele 
grondzeilen op.

LET OP: INDIEN EEN ATTRACTIE NIET 
CORRECT OPGEVOUWEN RETOUR 
WORDT GEGEVEN DAN BRENGEN WIJ € 
25,00 IN REKENING.
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Schade / vermissing / nat geworden / niet correct opgevouwen:

Controleer de buikschuifbaan na het opbouwen met een op schade. Meld schade direct bij 
Amuserent op telefoonnummer 06-41897632.

Hieronder vindt u een kleine indicatie wat wij in rekening brengen bij schade of niet correct 
retour bezorgen van het speeltoestel.

Onnodig nat doordat het gehuurde in de nacht niet droog is opgeborgen. €    50,00
Extreme vervuiling €    50,00
Niet correct opgevouwen €    25,00
Blower manco €  225,00
Grondzeil manco €    15,00
Grondpennen manco €    50,00
Gebruikershandleiding manco €    10,00
Scheur in speeltoestel Via expert
Speeltoestel compleet manco / gestolen € 3500,00

U krijgt de buikschuifbaan altijd netjes opgevouwen en schoon. Zo willen we deze ook graag 
retour ontvangen om zo de huurkosten acceptabel te houden.
Het oprollen van de buikschuifbaan gaat het makkelijkste met 2 of 3 personen. Neem even 
de tijd hiervoor en u krijgt alles weer in een net pakket opgevouwen.

Als het regent op uw feestdag dan is dat zeer vervelend.  Het is dan begrijpelijk dat het 
speeltoestel nat wordt en als het de hele dag regent krijgt u deze haast niet droog. Wij zullen 
nooit kosten in rekening brengen als het tijdens het gebruik regende!
Anders is het als u het speeltoestel na een droge dag buiten laat liggen na gebruik en in de 
nacht gaat het regenen. Het on-opgeblazen speeltoestel loopt dan intern vol water en is dan 
haast niet meer droog te krijgen. In dat geval brengen we wel € 50,00 in rekening omdat u 
het speeltoestel droog had kunnen opbergen. Bijvoorbeeld oprollen en onder het grondzeil 
leggen.

Mocht er een scheur of andere schade aan het zeil van het speeltoestel komen dan laten wij 
de schade altijd bekijken door de fabrikant. U wordt altijd op de hoogte gehouden van de 
voortgang.

Bij diefstal dient u altijd aangifte te doen bij de politie!


