
Opstellen springkasteel Clown Club Afmeting: 5,9 x 3,7 (hoogte 2,8 m) 
1. Zet het ingepakte springkasteel achter de plaats waar het moet komen. Daar komt ook de motor te staan. 

Controleer de ondergrond op scherpe voorwerpen! Leg eerst het blauwe grondzeil (4x6) en fixeer het  eventueel 
met de haken in de grond. Leg de achterkant van het springkasteel gelijk met het zeil. De luchtbuis (“blower”) ligt 
achter het zeil. Vouw het springkasteel helemaal open.  

 
2. Sluit de 2 ritsen en flappen aan beide zijkanten (onder de ramen) t.h.v. de onderste blauwe band.  

Sluit de rits en flap aan de achterkant van het springkasteel boven de luchtbuis. 

 
3. Zorg dat het zwarte riempje rond de luchtbuis zit en schuif het over de blazer. Span het zwarte riempje strak aan en 

sluit vervolgens de blauwe riem met velcro. Steek de stekker van de blazer in het stopcontact en wacht tot  het 
springkasteel opgeblazen is. 

 



4. Zet de achterkant van het springkasteel gelijk met het grondzeil. Het springkasteel dient niet vastgemaakt te worden 
in de grond. (Bij felle wind mag het springkasteel niet opgesteld worden.) 

 
5. Bevestig de gele bescherming van de glijbaan op de blauwe velcro’s. De rode blokken dienen als trapje van de 

glijbaan. Bevestig de rode bescherming van de ingang op de blauwe velcro’s. 

 
6. Leg het blauwe tapijt op het stuk grondzeil dat nog zichtbaar is (tot onder en voor de glijbaan) 

 
 

Reglement: 

 Wijkwerking Altenawijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of andere schadelijke 
gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het springkasteel. De bijgevoegde 
gebruiksaanwijzing dient strikt nageleefd te worden. Sluit een geschikte verzekering af.  

 De minimale leeftijd is 2 jaar. De maximumleeftijd is 10 jaar. 
 Maximum 10 kinderen gelijktijdig. 
 Het gebruik van het springkasteel is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon. 
 Het gebruik van voedsel en drinken in het springkasteel is verboden. 
 Schoeisel, scherpe voorwerpen, juwelen en hete voorwerpen zijn verboden. 
 Bij storm, hevige wind of hevige regen het kasteel plat laten en blower wegnemen. 
 Bij stroomuitval of drukverlies het springkasteel ontruimen. 
 Het is verboden op de buitenwanden te klimmen. 
 Het gebruik van water, zand, modder en andere is verboden in het springkasteel. 


