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DE GESCHIKTE SETTING  

Om op een correcte en veilige manier de opblaasbare obstakels te gebruiken ga je best op zoek naar een groot 
speelveld, vrij van scherpe voorwerpen en obstakels met redelijk wat vrije ruimte. Ideale omgevingen zijn 
bijvoorbeeld een grasveld, voetbalveld, het strand of binnen in een sportzaal. 

 
 
Spelen met juwelen, brillen, knopen, ritsen of andere scherpe voorwerpen is niet toegestaan. Dit kan voor 
onherstelbare schade zorgen aan de obstakels. 

OBSTAKELS SPEELKLAAR MAKEN  

Blaas de obstakels op met de bijgeleverde pomp(en) tot deze voor zo’n 80% zijn opgeblazen. 
Controleer alle obstakels allereerst goed op schade. Indien er schade wordt vastgesteld, gelieve contact met  
ons op te nemen vooraleer je zelf de activiteiten aanvangt. 
Schade opgelopen door onvoorzichtigheid of die bij aanvang niet gemeld werd zal worden aangerekend. 

OPGELET!  
 
Gebruik steeds het witte tussenstuk bij de 
bijgeleverde pomp, anders kan de lucht 
niet door het ventiel geblazen worden 
door de automatische sluiter. 
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OBSTAKELS VASTLEGGEN 
 
Om de obstakels tijdens de activiteiten goed op hun plaats te houden werden er haringen of zandzakjes 
meegevelerd. Deze kunnen door middel van de zwarte lussen bevestigd worden aan de opblaasbare obstakels. 
 
De zandzakjes kan je bevestigen door middel van de musketon, de haringen kan je op die positie gewoonweg de 
aarde in kloppen. Hieronder enkele voorbeelden. 

OBSTAKELS OPRUIMEN 
 
Bij het beëindigen van de activiteit dienen alle obstakels netjes gereinigd te worden. Indien dit niet het geval is 
kunnen er mogelijks reinigingskosten worden aangerekend.  
Er mogen geen scherpe voorwerpen aan de obstakels hangen en deze moeten volledig vrijgemaakt worden van 
zand, gras, modder, … De obstakels kunnen vacuum gezogen worden door middel van de meegeleverde 
pomp(en). Op deze manier nemen ze ook het minst ruimte in beslag om ze te vervoeren.
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