
Springkussen Smiley 
 
Artikel 1: Plaatsing 

- Het springkussen Smiley 
heeft een afmeting van 5 x 
6 x 6 M. 

- Rondom het springkussen 
moet 1,8 meter vrije zijn. 

- Het springkussen mag 
alleen geplaatst worden op 
een vlakke en harde 
ondergrond. (max 5% 
helling).  

- Het springkussen dient 
goed verankerd te worden.  

- Bij windkracht 5 Bft of 
meer, mag het springkussen niet gebruikt worden. 

- Wanneer Happy Rent de transport uitvoert, moet de plaats waar het gehuurde moet 
komen te staan toegankelijk zijn voor een palletwagen. Ook moet deze overal 
minstens 1,6 m breed zijn. 

- Wanneer Happy Rent de transport en opbouw uitvoert, hebben wij twee tot drie 
sterke personen hulp nodig bij de op- en afbouw.  

 
Artikel 2: Vereiste Stroom Voorzieningen 

- De blazer van het trekt 220 Volt - 6,9 Ampère, 1.500 watt.  
- Ook adviseren wij altijd om een vrije stroomgroep te benutten. 

 
Artikel 3: Zelf transport uitvoeren 

- Wanneer het springkussen Smiley is opgerold heeft deze minstens een afmetingen 
van 1,6 bij 1,6 m. De afmetingen kunnen groter uitvallen. Neem van te voren contact 
op met onze klantenservice over het werkelijke formaat en hoe u het beste het 
springkussen kunt komen ophalen. 

- Het springkussen Smiley weegt ongeveer 200 kg. 
- Het springkussen is vrij zwaar, wij adviseren dan ook met een paar personen het 

springkussen op te zetten, aangezien dit alleen vrij lastig kan zijn.  
 
Tips, advies en overige belangrijke informatie 

- Het gebruik van eten, drinken, schoenen, sieraden, scherpe of hete voorwerpen is 
niet toegestaan.  

- Het PVC en de blower zijn regenbestendig.  
- Bij het springkussen Smiley zit standaard een speaker en verlichting.  
- Het springkussen dient schoon te zijn tijdens het afbouwen, anders kunnen er 

schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. 
- 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 het springkussen 
Smiley te gebruiken op uw feest.  


