
Wilt u niet voor verrassingen komen te staan?
Met deze checklist voorkomt u verrassingen op
de dag van uw event.

Bereikbaarheid

Elektriciteit

Ruimte

De locatie moet makkelijk bereikbaar zijn. Wij leveren tot +/- 20 
meter vanaf de bezorgbus op de begane grond.
Mocht dit een probleem vormen door bijvoorbeeld een trap of grint ondergrond. Neem 
dan van tevoren contact op, wij denken graag met u mee.

Let op het aantal blowers die u moet aansluiten. 
Wij leveren per blower een verlengsnoer mee van 10 meter.
- Maximaal 2 1100 watt blowers per stroomgroep.
- Maximaal 1 1500 watt blowers per stroomgroep.
Het aantal blowers en wattage per springkussen of stormbaan staat vermeld op de 
productpagina op de website.

Houd u er rekening mee dat er genoeg ruimte om het kussen beschikbaar is. 
Minimaal 1,5 meter vrije ruimte om de attractie of het speeltoestel.
De afmeting van de betreffende attractie vindt u op de productpagina op de website.

Verankeren
Bij iedere attractie of speeltoestel leveren wij voldoende haringen mee. 
Met deze haringen dient u de attractie te verankeren aan de grond.
Mocht dit niet kunnen door middel van haringen dient u de attractie vast te zetten aan vaste 
objecten zoals een hek, of boom door middel van spanbanden.

Hulp bij op- en afbouw
Boekt u uw attractie of een speeltoestel inclusief op- en afbouw? 
Zorgt u er dan voor dat er genoeg hulp beschikbaar is.
Het aantal benodigde mensen per attractie staat op de productpagina op de website.

Begeleiding
U heeft iemand die tijdens het evenement de attractie of het speeltoestel kan 
begeleiden. De begeleider is minimaal 18 jaar en drinkt niet tijdens het event.
Dit voorkomt de meeste ongelukken en zorgt daarmee voor een optimale ervaring..

Heeft u alles kunnen afvinken? Fantastisch! Dan bent u klaar om de 
attractie te ontvangen van Vcompany Verhuur. Heeft u niet alles 
kunnen afvinken? Neem dan contact op met onze medewerkers.

088 398 5000       -       info@vcompany.nl        -        www.vcompany.nl 



Let op!
Mankementen
Komt u tijdens het opzetten of gebruik mankementen tegen van de 
attractie. Mail of bel deze dan direct door naar ons kantoor. 
Het is belangrijk dat u dit direct meld. Zo kunnen wij snel schakelen en 
anticiperen.

Schoon inleveren
Bij het inleveren van de attractie of het speeltoestel gaan wij er vanuit 
dat u deze schoon aan ons oplevert. Indien de attractie of het 
speeltoestel vies wordt ingeleverd rekenen wij schoonmaakkosten 
door van minimaal 45,- (45,- per uur)

Harde ondergrond
Wanneer u de attractie of het speeltoestel op een harde grond plaatst 
MOET U gebruik maken van valmatten rondom de attractie of het 
speeltoestel. 

Daarnaast zal het met een harde ondergrond niet altijd mogelijk zijn 
om de haringen te gebruiken. Zorg er dan voor dat u dmv spanbanden 
het luchtkussen bevestigd aan een boom, lanterenpaal, putdeksel of 
een ander stevig voorwerp.


