VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BATTLEBAAN & STORMBAAN
De banen zijn gekeurd en voorzien van een keuringscertificaat. De banen zelf zijn in
beginsel niet gevaarlijk, verkeerd gebruik wel. Daarom is het van belang deze
veiligheidsinstructies goed door te nemen en na te leven.
Opbouw
Controleer voorafgaand aan het opbouwen of de ondergrond geschikt is. Een terrein is
niet geschikt, indien de ondergrond niet voldoende vlak is, er sprake is van scherpe of
harde voorwerpen op de ondergrond, etc. Het heeft de voorkeur om het luchtkussen op
te zetten op een zachte ondergrond, zoals bijvoorbeeld gras.
Blaas het luchtkussen op en zet deze vervolgens vast met haringen en/of touwen, zodat
deze niet (of in ieder geval minder snel) kan verschuiven of omvallen. Een luchtkussen
heeft stroom (220v) nodig. Zorg er voor dat derden (zeker kinderen) niet bij de
stroomtoevoer kunnen komen. Indien u gebruik maakt van een stroomhaspel, rol de
snoer op de haspel dan helemaal af (tegen oververhitting van de stroomkabel). Mocht
het regenen of (gaan) regenen, zorg dan dat de stroomtoevoer goed afgedekt is.
Controleer direct na de opbouw de staat en veiligheid van het luchtkussen en
bijbehorende materialen.
Weersomstandigheden
Hou de weersomstandigheden goed in de gaten. Indien er sprake is van bijzondere
weersomstandigheden, adviseren wij u om het luchtkussen niet op te blazen of leeg te
laten indien deze al opgeblazen is. Bijzondere weersomstandigheden zijn alle gevaarlijke
weersomstandigheden, zoals storm/harde wind (zeker bij windkracht 5 of meer), onweer,
hagel of heftige regelbui, te felle zon, etc. Let er ook op dat een springkussen in de felle
zon bij huidcontact brandwonden kan veroorzaken.
Gebruik
Deze luchtkussens zijn alleen geschikt als battlebaan en/of stormbaan en niet bestemd
als springkussen. De luchtkussens mogen dan ook niet als springkussen worden gebruikt,
maar enkel als battlebaan of stormbaan.
De battlebaan en stormbaan luchtkussens zijn niet geschikt voor kinderen onder de 12
jaar.
Een battlebaan of stormbaan is in beginsel niet gevaarlijk, verkeerd gebruik kan wel heel
gevaarlijk zijn. Zorg er voor dat gebruikers het luchtkussen gebruiken waarvoor het
bedoeld is en niet in de wanden of op het dak klimmen, etc. Bommetjes, salto’s, etc. zijn
gevaarlijk en daarom niet toegestaan.
Beperk het aantal gebruikers tot het maximum aantal, of in ieder geval tot een veilig
aantal. Zorg ervoor dat gebruikers op een leuke, niet te wilde en zeker niet agressieve
manier met elkaar omgaan. Schoenen, harde- & scherpe voorwerpen (bijv. brillen en
buitenbeugels), alsmede gevaarlijke voorwerpen zijn verboden op het luchtkussen. Ook
eten & drinken zijn op het luchtkussen niet toegestaan.
Bij een stroomstoring dient het luchtkussen en de directe omgeving direct te worden
ontruimd. Voorkom in alle gevallen dat er iemand onder het luchtkussen vast komt te
zitten.
De bij de battlebaan meegeleverde stootstokken en/of stootzakken dienen op een
normale manier te worden gebruikt. Bij verkeerd (te hard of agressief) gebruik kan
hiermee letsel worden toegebracht.

Begeleiding
Luchtkussens trekken doorgaans (jonge) kinderen aan die niet altijd goed op de regels
letten. Draag daarom continu zorg voor goede begeleiding door een volwassene, die alle
gebruikers niet alleen vooraf wijst op de veiligheidsregels, maar daarna ook controleert
of deze goed nageleefd worden en daar waar nodig tijdig ingrijpt.
Afbouw
Controleer voorafgaand aan het afbouwen of het luchtkussen leeg is en de omgeving van
het luchtkussen vrij is, zodat er niemand onder het springkussen kan komen. Risico’s
Bekende risico’s bij het gebruik van battlebanen, stormbanen en luchtkussens zijn:
= Luchtkussens kunnen verschuiven of omvallen o.a. bij verkeerd gebruik, niet goed
bevestigen, etc.
= Springkussens kunnen wegwaaien bij harde wind.
= Gebruikers kunnen (hard) met elkaar in aanraking komen.
= Gebruikers kunnen van het luchtkussen afvallen, met name als ze het luchtkussen
verkeerd gebruiken
= Etc.
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