
 

 

Informatie over het huren van een springkussen: 

 

Bent u niet zeker van het weer, dan kunt u ook een overdekt springkussen huren. Een 
andere optie is een kiezen voor een lage mini springkussens in combinatie met een passende 
party tent. Wij houden ook de weersverwachtingen in de gaten. Indien zodanig slecht weer 
wordt verwacht dat het niet veilig dreigt te worden is het noodzakelijk met elkaar te 
overleggen wat het beste besluit is: door laten gaan of indien nodig een alternatieve 
oplossing zoeken. 

 

  
 

Plaatsing 
 

Houd rekening met de maten van het springkussen: zorg dat het springkussen als hij volledig 
opgeblazen is nergens tegenaan komt, om schade te voorkomen. Tijdens gebruik beweegt 
de springkussen en kan hij iets verschuiven. Houdt dus voldoende ruimte rondom het 
springkussen vrij (± 1 meter). Aan de kant van de pomp dient zelfs ±2 meter vrij gehouden te 
worden. Denk ook aan de hoogte van het springkussen, vooral als u van plan bent om deze 
binnen op te zetten. Het benodigde grondzeil, de blower, en bevestigingsmateriaal is 
inbegrepen en het springkussen wordt altijd veilig vast gezet. 

 

De blower staat tijdens het gebruik van de springkussen continu aan. Daarom is er constant 
toevoer van stroom nodig. Als u een springkussen wilt installeren op een veld waar geen 
toegang tot netstroom is, dan kan het handig zijn om een aggregaat te huren. Wel toegang 
tot stroom, maar is het snoer te kort? Huur dan een haspel of verlengsnoer mee. Zorg er 
daarbij voor dat er geen overbelasting van stroomgroepen plaats vindt. Dek bij regen de 
stroomaansluiting en blower af. Meer info over stroomvoorziening vindt u onder het kopje 
“Electra”.  

 

  

 

Veiligheid 

 

Jumpa! staat voor een veilig en geslaagd evenement. Wij verhuren alleen gecertificeerde 
springkussens dus deze zijn technisch veilig. Veiligheid wordt echter ook bepaald door hoe 



 

 

de kussens worden gebruikt. Houd u dan ook aan de onderstaande regels bij het gebruik van 
springkussens, o.a. het volgende: 

 

  

         De springkussens zijn bestemd voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar, tenzij 
andere leeftijden vermeld staan. Vader en/of moeder  mogen niet mee op het 
springkussen. 

 

         Deelnemers met brillen, beugels doen deze af of uit, anders betreden zij het 
luchtkussen op eigen risico 

 

         De schoenen uit en geen scherpe delen aan kleding (denk aan riemen / gespen) 
of scherpe voorwerpen (speelgoed) mee het springkussen op. 

 

         Het is ook niet toegestaan de luchtkussens te betreden met drank, etenswaar, 
schmink, kauwgom, dieren, versierselen zoals slingers of crêpe papier, etc. 

 

         Niet klimmen op de randen of bovenbouw en onderling niet duwen. 

 

         Niet teveel kinderen tegelijk, houdt rekening met de bewegingsruimte. 

 

         Zorg altijd voor toezicht van volwassenen, laat de kinderen niet onbeheerd 
achter. 

 

         Bij een stroomstoring direct de deelnemers op het luchtkussen verwijderen. 

 

         Bij windkracht 5 of hoger dient het springkussen buiten gebruik genomen 
worden en laat men het kussen leeg lopen. 



 

 

 

         Regen! Daar kunnen springkussens tegen! U kunt de blower aan laten staan. 
Tijdens de regenbui is het echter niet toegestaan het springkussen te gebruiken. 

 

         Bij extreem warm weer raden wij de deelnemers aan beschermende kleding te 
dragen ter voorkoming van schaaf/brandwonden 

 

Wat voor soort springkussens zijn er allemaal te huur? 
 

  

 

Mini (afmeting tot 4 X 3 meter): De Mini springkussens zijn kleine springkussens waarvan de 
open types ideaal zijn om binnen neer te zetten, doordat ze maar twee meter hoog zijn. De 
Mini springkussens kunnen door de geringe afmetingen ook prima in de tuin staan. 

 

  

 

Midi (afmeting vanaf 4 X 3 meter tot 4 X 4,5 meter, hoogte 3,4 meter): De middelgrote 
springkussens zijn een perfecte tussenmaat tussen een mini en een standaard springkussen. 
Het grondoppervlak is dicht bij die van een mini maar heeft de hoogte van een standaard 
springkussen, waardoor deze ook goed in bijvoorbeeld de tuin te plaatsen is. Dit type kussen 
is in verschillende thema’s en met glijbaan en speelobjecten verkrijgbaar. 

 

  

 

Standaard (afmetingen 5,2 X 4 meter, hoogte tot 5 meter): Het Standaard model 
springkussen is het meest gangbare model met de meest uiteenlopende thema’s en kleuren 
en een flinke capaciteit van ca. 10 personen. 

 

  

 



 

 

Super (afmeting 6,5 X 5,2 meter, hoogte tot 6 meter): De super springkussens zijn de 
grootste springkussens. Perfect voor de grotere evenementen. 

 

  

 

Multifun (afmetingen vanaf 5,2 X 5 meter): De Multifun springkussens zijn zeer uitgebreid en 
richten zich met name op de kleinere kinderen tot bijv. 12 jaar. Ze geven extra plezier en 
beleving met leuke animaties, een glijbaantje en obstakels. Op het springvlak staan leuke 
speelobjecten wat voor kinderen uren speelplezier betekend! 

 

 


