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Het creeeren van een veilige omgeving voor kinderen doen we samen. Met 
springkussens zijn er twee manieren om ervoor te zorgen dat de situatie zo 
veilig mogelijk is. De eerste is de veiligheid van het springkussen. Daarvoor 
ligt de verantwoordelijkheid bij ons. De tweede manier is het houden van 
toezicht tijdens het springen. Daarvoor ligt de verantwoordelijkheid bij de 
ouders en begeleiding. Hoe je dat het beste doet leggen we uit.

STAAT VOOROP
VEILIGHEID
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CHECK, CHECK EN NOG EENS CHECK!

We denken in
MOGELIJKHEDEN

We werken 
VEILIG 

CHECK,

Heeft u vragen bij de veiligheid van uw 
evenement? Ons personeel denkt graag 
met u mee en kijkt samen met u naar 
mogelijkheden zoals valkussens bij een 
harde ondergrond.

Ons personeel werkt veilig en heeft de 
veiligheid van uw kinderen als hoogste 
prioriteit. Maakt daarom eventueel gebruik 
van begeleiding bij het huren van een 
springkussen.

SPRINGKUSSENS CONTROLEREN

Na elke verhuuractie controleren we onze springkussens op alle 

voorgeschreven veiligheidsnormen van het NVWA. Ook zijn we in het 

bezit van het keurmerk huren. Dit keurmerk wordt alleen vrijgegeven aan 

verhuurders die uitsluitend gecertifi ceerde springkussens verhuren.

Alle springkussens worden grondig gecontroleerd en schoongemaakt zodat er 

bij een nieuwe verhuuractie de hoogste kwaliteit gegarandeerd kan worden.

Ons personeel is op de hoogte van de veiligheidsnormen en controleerd hier 

op.




















Dan let ik op dat er altijd toezicht wordt gehouden.

Dan let ik er op dat grote en kleine kinderen elkaar afwisselen.

Dan spreek ik kinderen aan als ze op het afstapje spelen.

Dan kijk ik of iedereen z’n schoenen uitdoet.

Dan hou ik het maximale aantal kinderen in de gaten.

Dan let ik op dat ze niet op de zijwanden klimmen.

Dan let ik erop dat ze niet eten of drinken.

Dan corrigeer ik kinderen die duiken of te wild spelen.

Dan kijk ik of iedereen z’n schoenen uitdoet.

ALS MIJN KIND OP EEN LUCHTKUSSEN SPEELT…

TIJDENS HET EVENEMENT
WAT U KUNT DOEN
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TIJDENS HET EVENEMENT


