
Richtlijnen Springkasteel 

Plaatsing: Tijdens het opblazen en aflaten van het springkasteel moet de toegang tot het springkasteel 

ontzegd worden. Het is absoluut noodzakelijk het springkasteel op een plaats en op een ondergrond te 

plaatsen die de veiligheid niet in gevaar brengt, en waar de opblaasstructuur niet kan bevuild of beschadigd 

worden. Het springkasteel moet op een plaats staan die vrij is van obstakels, op een horizontaal terrein 

(maximale helling 5%), vrij van snijdende voorwerpen. Het springkasteel nooit plaatsen op kiezelstenen, 

vuil zand, waterplassen, op olieplekken en waar kans is dat er glas ligt. Let er ook op dat er geen 

dierenuitwerpselen liggen.  Bij het springkasteel worden ballast zakken geleverd zodoende lichte 

windsnelheden op te vangen.  Bij hevige windsnelheden bent u verplicht het springkasteel af te laten en 

tijdelijk buiten gebruik te stellen. 

Toezicht: Gelieve steeds toezicht door een volwassene te voorzien.  De huurder is ten allen tijde 

verantwoordelijk voor de gehuurde goederen.  Hij moet dan ook verkeerdelijk gebruik vermijden.  Een 

springkasteel mag niet uit zijn opgeblazen vorm worden getrokken door eraan te gaan hangen, klimmen of 

trekken indien dit niet voorzien is.  Het is verboden te eten of te drinken op het springkasteel.  Geen 

schoenen, brillen, sleutels, speelgoed, huisdieren, scherpe voorwerpen, enz.  Dit om materiële en 

lichamelijke schade te voorkomen.  Indien er geen toezicht kan gegarandeerd worden, moet u het 

springkasteel aflaten en buiten gebruik stellen.  

Bij een lichte regenbui: Een springkasteel kan wel tegen wat lichte regen.  Laat het springkasteel 

gewoon opstaan.  Na de bui kan u het gewoon met een doek drogen.  Let wel op dat er bij een plat dak 

(sprookjesbos) een plas op komt te staan die je regelmatig moet wegdoen door in het kasteel met een 

zachte borstel omhoog te duwen. Het kasteel kan dit gewicht niet aan.  Dek de blower af tegen regen om 

elektrische problemen te voorkomen maar zorg ervoor dat hij nog lucht kan aanzuigen !!!  Een stoel of tafel 

erboven zetten kan al wonderen doen. 

Bij hevigere regen: U moet  het springkasteel aflaten. Vouw het in de helft op zodat de bodem bovenaan 

komt te liggen.  Zo voorkomt u dat er water komt in de luchtcompartimenten .  Een doorweekt springkasteel 

is zeer onhandelbaar om op te vouwen.  Voorkom dit.  Zorg ervoor dat de blower steeds droog blijft.   

Bij overnachten: Indien u het springkasteel 's nachts buiten laat liggen dan moet u het aflaten en dubbel 

vouwen met de bodem naar boven. Als het dan regent kan het niet vollopen. De blower dient u 's nachts 

af te koppelen en binnenshuis te bewaren.  Als u de mogelijkheid hebt kan u beter het springkasteel 

oprollen volgens plan en dit pakket droog stockeren. 

Einde huurperiode: Zorg steeds dat er voor het springkasteel nog een voorziening is van 230 V 

spanning bij de ophaling.  Dit omdat de verhuurder dan nog een snelle controle kan uitvoeren om 

meningsverschillen achteraf te vermeiden. 

Lees ook de volledige algemene voorwaarden op de website zeker na. 

 

Alvast veel plezier en we duimen mee op mooi weer. 

 


