Bungee trampoline
Artikel 1: Plaatsing
- Onze bungee trampoline is 9 x 9 Meter en 6,5
Meter hoog.
- Rondom de attractie hebben wij 1,8 meter
vrije ruimte nodig en boven de attractie 3
meter vrije ruimte.
- Voor de op- en afbouw hebben wij 14m bij
14m vrije ruimte nodig. Zowel Op- en afbouw
duurt 2 uur.
- Boven de attractie dient nog 3 meter vrij te
zijn om te voorkomen dat de deelnemers
ergens tegenaan kunnen springen.
- De attractie kan alleen op een vlakke en verharde ondergrond worden geplaatst.
- De plaats waar de attractie geplaatst dient te worden moet bereikbaar zijn voor een
3,5 tonner met aanhangwagen. De bungee trampoline wordt als aanhangwagen
vervoerd en heeft een afmeting van 2,5 bij 4 bij 2,5 meter.
Artikel 2: Vereiste Stroom Voorzieningen
- Het mechanisme van de bungee trampoline heeft een 220 volt aansluiting nodig. We
adviseren een vrije stroomgroep (16 Ampère)
Tips, advies en overige belangrijke informatie
- De afbouw van de attractie zal direct beginnen zodra de begeleiding is afgelopen.
Aan mensen die vlak voor deze tijd in de rij staan kan de eindtijd het beste duidelijk
worden gecommuniceerd door de organisatie. Nadat de begeleiding is afgelopen
mogen er geen mensen meer gebruik maken van de attractie.
- Deze attractie heeft minimaal twee man begeleiding nodig. Of twee werknemers van
Happy Rent of een werknemer met een aangewezen vrijwilliger vanuit de huurder.
- Het is niet mogelijk om de attractie over een opstapje of verhoging te krijgen.
- De officiële doelgroep van de springkussen zijn kinderen. De deelnemers mogen niet
meer dan 85 kg en niet minder dan 15 kg wegen.
- Het gebruik van schoenen, sieraden, scherpe of hete voorwerpen is niet toegestaan.
- Bij de attractie zit standaard geen verlichting.
-

Voldoet de locatie niet aan een van deze eisen? Neem dan even contact op met
onze klantenservice om te overleggen of het toch mogelijk is om een Bungee
Trampoline te gebruiken op uw feest.

