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A-2011.01Bungee trampoline 
Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding  
zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd  
volgens de aangegeven voorschriften. 
 
Technische gegevens: 
 
Vermogen: 230 volt 16 amp  Gewicht: 1850 kg leeftijdsgroep: 6 t/m 75 jaar  
Lengte: 12 Meter    Breedte: 12 Meter          Hoogte : 8 Meter  

 

1 Opzetinstructie 
 
Handel bij het opzetten als volgt: 
- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. 
- Plaats de bungee trampoline bij voorkeur op een vlakke vaste ondergrond. 
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de bungee trampoline. 
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen. 
- Gebruik altijd een geaard stopcontact. 
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44. 
 

 

  Gebruikershandleiding 
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                         Stap 01.                  Stap 02.     
 
  
 
 
 
 
 
                                 

                              
                              Stap 03.                 Stap 04. 
 
 
 

                                   Stap 05.                   Stap 06.                                     

Haal nu bij de aanhangwagen de borgpen eruit. 

Maak nu de voeten van de trampoline los. Haal 1 
voetsteun eraf; dan pas kan de borgpen eruit.  

Kijk of de grond plaat goed in de midden licht stap 
naar alle kanten 6 meter af. 

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 
15,60 m. bij 15,60 m. Stap deze afstand goed af! En 
een minimale hoogte van 8m.. Controleer de 
verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en 
verkeersafzettingen. Na de oppervlaktecontrole op 
scherpe voorwerpen plaatst u de grondplaat. 

Haal nu de steunpoten van de aanhangwagen af en leg 
er 2 schuin voor de grondplaat. 

Leg nu de hoofdpaal en de steunpoten bij elkaar. 
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                             Stap 07.                    Stap 08. 
 
 
 
 

         
                            Stap 09.                    Stap 10. 
                
 
 
 

          
                         Stap 11.                             Stap 12. 
 
  
 

Plaats nu een tussenschoor tussen de eerste steunpoot 
en hoofdpaal. 

Borg deze met een borgpen en splitpen. Let op dat de 
splitpen er van boven in gaat. 

Haal nu de splitpen uit de hoofdpaal. 

Koppel de steunpoten aan de hoofdpaal en borg deze 
weer met de borgpen en splitpen. 

Leg nu de hoofdpaal op de grondplaat. 
 

Als de borgpen er niet soepel in gaat, til dan de 
steunpoot aan de achter zijde op. 
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                         Stap 13.                  Stap 14.     
 
  
 
                                 

 

                              
                              Stap 15.                 Stap 16. 
 
 

                                      Stap 17.                   Stap 18.                                     
 

Monteer nu een derde tussenschoor aan de hoofdpaal. 

Plaats vervolgens de derde steunpoot aan de hoofdpaal. Maak nu de tussenschoor vast aan de steunpoot. 

Controleer of de steunpoten goed vast zitten aan de 
tussenschoren en aan de hoofdpaal en dat de splitpen 
naar beneden zit. 

Richt nu de plaat onder de steunpoot naar binnen.  Duw nu met twee man de constructie van hoofdpaal, 
steunpoten en tussenschoren recht overeind. 
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                           Stap 19.                      Stap 20. 
 
 
 

              
                          Stap 21.        Stap 22. 
 
 

                     Stap 23.        Stap 24.  
 
 
 

Plaats de hoofdpaal op de grondplaat, maar nog niet in 
de grondplaat. 

Koppel de vierde steunpoot aan de hoofdpaal. 

Plaats ook hier een tussenschoor. Let op eerst boven. Maak nu de tussenschoor vast aan de onderkant.

Plaats nu de hoofdpaal in grondplaat en zet deze vast. Plaats nu de vier bovenpalen in de tussenschoren. 
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                 Stap 25.                                Stap 26. 
 
 
 

                             Stap 27.              Stap 28. 
 
 
 

             Stap 29.                 Stap 30. 
 
 

Loop nu via een bovenpaal naar boven (1 persoon!). Laat nu diegene die boven is op een tussenschoor staan 
en haal de splitpen eruit. 

Laat de ander die beneden staat de bovenpalen optillen 
en de persoon die boven zit, deze vastmaken. Doe dit 
zo bij alle vier de bovenpalen.  

Klik de karbijnhaken met de katrollen aan de ogen van  
de bovenpalen. 

Let goed op of de katrollen niet gedraaid zitten en dat 
het oog aan de voorkant zit. 

Leg het touw met het hijsoog naar het midden. 
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                 Stap 31.                                        Stap 32. 
 
 

                             Stap 33.              Stap 34. 
 
 
 

             Stap 35.                 Stap 36. 
 

Haal nu de tuigjes uit elkaar. Leg alle tuigjes neer. Zorg dat ze niet gedraaid liggen. 

Maak de springelastieken vast aan het hijstouw met de 
karbijnhaak.  

Maak nu het extra touw vast om de karbijnhaak 
dadelijk eenvoudig naar beneden te halen. 

Leg nu de lange staalkabels in de tussenschoren met de 
spanners aan de kant van de hoofdpaal. 

Bevestig nu de staalkabel aan de bovenstaander met de 
karbijnhaak. 
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                 Stap 37.                                    Stap 38. 
 
 
 

                             Stap 39.              Stap 40. 
 
 
 

             Stap 41.                  Stap 42. 
 

Let nu op dat de kabels aan de binnenkant achter de 
katrollen zitten en schroef de karbijnhaak dicht. 

Maak nu de staalkabels kruislings vast  aan de 
steunpoten. 

Klik de korte staalkabels aan de bovenpaal vast aan 1 
kant. 

Doe dit bij alle 4 de punten.  

Nu is het kruis in orde. 
 

Leg nu de verticale schoren in de hoek op de 
grondplaat met het oog aan de andere kant. 
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                Stap 43.                                        Stap 44. 
 
 
 

                             Stap 45.              Stap 46. 
 
 
 

             Stap 47.                 Stap 48. 
 

Maak nu de bovenstaander aan de verticale schoor 
vast. 

Laat nu 1 persoon de verticale schoor omhooghouden 

Let goed op dat de borgpen van boven naar beneden 
zit. 

Controleer of de katrollen vrij zijn en dat de 
spankabels achter de katrollen zitten. 

Controleer nu of de elastieken voor langs de katrol 
gaan. 

Steek nu de duwpen in de verticale schoor aan de kant 
van de hoofdpaal. 
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                             Stap 49.                    Stap 50. 
 
 
 
 

         
                            Stap 51.                    Stap 52. 
                
 
 
 

          
                         Stap 53.                             Stap 54. 
 
  

Nu plaatst 1 persoon de verticale schoor in de 
bevestigingsbeugel. 

Zet nu de verticale schoor vast door middel van de 
borgpen er doorheen te halen en te borgen met de 
borgpen.  

Laat nu een tweede persoon helpen bij het omhoog 
lopen. 

Laat nu 1 persoon de verticale schoor voor de 
bevestigingsbeugel op de steunpoot zetten. 

Begin nu te lopen met de verticale schoor in je hand. 
Zet eventueel af met je rechterhand. 

Gebruik een doorslag als de gaten niet overeen komen
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                             Stap 55.                    Stap 56. 
 
 
 

         
                            Stap 57.                    Stap 58. 
                
 
 
 

          
                         Stap 59.                             Stap 60. 
 
  

Leg nu de trampoline op de plaats en klap deze open. 
 

Haal nu de steunpoten van de trampoline van de 
aanhangwagen af. 

Plaats de spanband om de tweede trampoline zodat 
deze niet valt. 

Til nu met twee man de trampoline van de 
aanhangwagen. 

Maak nu de spanband los van de trampolines. 

Begin nu met bij het scharnier van de trampoline de 
eerste poot te monteren aan 1 kant. 
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                             Stap 61.                    Stap 62. 
 
 
 
 
 

         
                            Stap 63.                    Stap 64. 
                
 
 
 

          
                         Stap 65.                             Stap 66. 
 
  

Doe nu hetzelfde bij de trampoline aan de overkant aan 
de scharnierkant. 

Nu kunnen de overige steunpoten gedaan worden. 

Druk nu op een afstand van ongeveer een meter de 
poten aan zodat ze geheel aansluiten. 

Controleer nu het scharnier gedeelte. 
 

Doe hetzelfde als stap 60, maar dan aan de andere 
zijde. 

Let erop dat alle poten van de trampolines goed 
aangedrukt zijn. 
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                             Stap 67.                    Stap 68. 
 
 
 

         
                            Stap 69.                    Stap 70. 
                
 
 
 

          
                         Stap 71.                             Stap 72. 
 
  

Rol nu de bescherming uit en maak deze aan het 
klittenband vast. 

Richt nu de steunpoten zo dat ze recht staan. 
 

Let erop dat de veren goed in de gaten bevestigd zitten. 

Begin bij het afrollen bij de hoofdpaal. Bevestig de rol 
tussen een veer, die eerst losgemaakt moet worden. 

Maak nu de loszittende veren vast.

Span als eerste de kortste kabel. 
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                             Stap 73.                    Stap 74. 
 
 
 
 

         
                            Stap 75.                    Stap 76. 
                
 
 
 

          
                         Stap 77.                             Stap 78. 
 
  

Plaats nu de motor in de daarvoor bedoelde sleuf. 
 

Steek nu de borgpen erin. 

Span daarna de lange kabels en maak deze als laatste 
vast! 

Pak de motor, en let op dat de borgpen in het eerste gat 
gaat. 

Doe dit spannen met een inbussleutel. 
 

Doe nu een splitpen door de borgpen. 
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                             Stap 79.                    Stap 80. 
 
 
 
 

         
                            Stap 81.                    Stap 82. 
                
 
 
 

          
                         Stap 83.                              
 
  

Bevestig nu het touw aan de lier. 

Plaats nu de bediening tussen de elastieken aan de 
hoofdpaal. 

Haal het tuigje door middel van het touw naar 
beneden. 

Maak nu het touw los. Let op dat je de karbijnhaak 
goed vasthoudt.  

Doe dit bij alle 4 de motoren. 
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  Gebruikersinstructie 

                              
                             Stap 01.                    Stap 02. 
 
 
 
 

         
                            Stap 03.                    Stap 04. 
                
 
 

          
                         Stap 05.                             Stap 06. 
 
  

Doe nu de riem om de benen. 

Zorg dat ook deze goed strak zitten. 

Doe nu eerst de gordel om de buik. 

Zorg dat de gordel strak is aangetrokken. 

Maak de elastieken bij het dunne gedeelte nooit los. 
Per 8 kilo dient 1 elastiek aan beide zijden te worden 
gebruikt van de springer. 

Wanneer de springer omhoog getakeld wordt, dient 
deze zijn handen vast te houden. 
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                             Stap 07.                    Stap 08. 
 
 
 
 
 
 
Hoeveelheid stieken Gewicht 
2 Stieken 16 kg 
3 Stieken 24 kg 
4 Stieken 32 kg 
 5 Stieken  40 kg 
 6 Stieken  48 kg 
 7 Stieken  56 kg 
 8 Stieken  64 kg 
 9 Stieken  72 kg 
10 Stieken  80 kg 
 
1.2 Neerlaatinstructies 
Handel bij het neerlaten als volgt: 
- Controleer de bungee trampoline op beschadiging en meld eventuele schade aan Withagen-attractieverhuur. 
- Reinig de bungee trampoline zo nodig met een vochtige doek en laat het drogen. 
- Controleer of alle gebruikers de bungee trampoline hebben verlaten. 
- Neem de steker uit het geaarde stopcontact. 
 

 
 
 

Zorg ervoor dat de kabel van de motor altijd 
onderlangs opgerold wordt. 

Let erop dat de katrol niet kapot getrokken wordt met 
het omhoog takkelen! 
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                             Stap 01.                    Stap 02. 
 

 

                              
                             Stap 03.                    Stap 04. 
 
 
 

         
                            Stap 05.                    Stap 06. 
                
 
 
 

Trek nu de springtuigen omlaag. 

Rol nu de rokken op. Let op dat het klittenband naar 
buiten zit. 

Maak nu de kabels van de motoren los en rol deze op. 
 

Maak de veer los waar de rok mee vast zit. 

Plaats aan elke zijde 8 hekken goed tegen elkaar. Zorg dat de hekken zoals hierboven aangegeven staan. 



  WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR 
 

                                      Oude Moerstraatsebaan 2  Tel. 0164 - 23 51 43     www.withagen-attractieverhuur.nl

    4614 RP Bergen op Zoom   Fax 0164  - 24 63 78      e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl

      
 

   19

          
                         Stap 07.                             Stap 08. 
 
  
 

                              
                             Stap 09.                    Stap 10. 
 
 
 

         
                            Stap 11.                    Stap 12. 
                
 
 

Maak nu de karbijnhaken los van de elastieken. Rol vervolgens de elastieken in de tuigjes. 

Doe nu hetzelfde aan de overzijde. 

Maak nu eerst de poot los zonder scharnier. 

Haal nu de poot eruit. 

Sluit nu de gespen van de tuigjes. 
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                         Stap 13.                             Stap 14. 
 
  
 
 

                              
                             Stap 15.                    Stap 16. 
 
 
 

         
                            Stap 17.                    Stap 18. 
                
 
 
 

Vervolgens haalt u de poot bij het scharnier eruit. Herhaal dit nu aan de overzijde. 

Hang aan de voorzijde van de aanhangwagen maar 7 
poten op aan de stang in verband met de borgpen. 

Berg de poten nu op in de aanhangwagen. 

Klap de trampolines dicht. 

Plaats nu de poten tegen een staander. 
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                         Stap 19.                             Stap 20. 
 
  
 
 

                              
                             Stap 21.                    Stap 22. 
 
 
 
 

         
                            Stap 23.                    Stap 24. 
                
 
 
 

Verwijder nu de motoren. Draag nu met twee man een trampoline. 

Kantel  deze trampoline goed omhoog. 

Maak nu met de spanband om de poot de eerste 
trampoline vast. 

Plaats nu de tweede trampoline op de aanhangwagen. 
 

Plaats de trampoline onder op de aanhangwagen en 
kantel deze vervolgens. 
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                         Stap 25.                             Stap 26. 
 
  
 
 

                              
                             Stap 27.                    Stap 28. 
 
 
 

         
                            Stap 29.                    Stap 30. 
                
 
 
 

Maak nu de spanband vast aan de buitenste 
trampolines. 

Haak nu de grote spanband aan het oog van de 
aanhangwagen. 

Laat de spankabels niet naar beneden vallen, maar leg 
deze in een schoor in verband met slinger gevaar. 

Maak nu eerst de kleine spankabels los. 

Maak vervolgens de lange spankabels los. 

Plaats nu de grote spanband over de trampolines. 
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                         Stap 31.                             Stap 32. 
 
  
 

                              
                             Stap 33.                    Stap 34. 
 
 
 
 

         
                            Stap 35.                    Stap 36. 
                
 
 
 

Haal nu de borgpen uit de verticale schoor. Steek nu de duw pen er in. 

Maak nu de staalkabels los. 

Let op of persoon 2 ver genoeg weg staat zodat de paal 
niet op diegene terecht kan komen. 

Persoon 2 vangt nu de bovenpaal met verticale schoor 
op. 

Laat nu 1 persoon naar achteren lopen met de verticale 
schoor. 
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                         Stap 37.                             Stap 38. 
 
  
 

                        
                             Stap 39.                    Stap 40. 
 
 
 
 

         
                            Stap 41.                    Stap 42. 
                
 
 
 

 
 

Haal nu de staalkabels uit de schoor. Rol nu de staalkabel per 2 stuks op. 

Leg de verticale schoren bovenin de aanhangwagen. 

Haal nu de borgpen eruit. 

Leg nu de bovenpaal neer op de steunpoot. 

Maak de katrollen los. 
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                         Stap 43.                             Stap 44. 
 
  
 
 

                              
                             Stap 45.                    Stap 46. 
 
 
 
 

         
                            Stap 47.                    Stap 48. 
                
 
 

Let erop dat de borgpen overeenkomt met het oog van 
de buis! 

Pak het touw aan het begin bij het katrol op. 

Leg de bovenpaal in de schoor. 

Leg hier GEEN knoop in. Herhaal stap 29 t/m 44 
hierna nog 3 maal bij de andere trampolines.  

Haal nu de borgpen uit de bovenpaal. 

Rol nu het touw om de arm op. 
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                         Stap 49.                             Stap 50. 
 
  
 
 

                              
                             Stap 51.                    Stap 52. 
 
 
 
 

         
                            Stap 53.                    Stap 54. 
                
 
 
 

Steek de borgpennen er terug in. Leg aan de andere kant van de kant van de 
aanhangwagen de bovenpalen. 

Beweeg nu de steunpoot om de borgpen te 
verwijderen. Verwijder deze. 

Haal de hoofdpaal uit de grondplaat met 2 man. 

Haal nu de tussenschoren eruit. 
 

Leg alle bovenpalen aan 1 zijde van de aanhangwagen. 
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                         Stap 55.                             Stap 56. 
 
  
 
 

                              
                             Stap 57.                    Stap 58. 
 
 
 
 

         
                            Stap 59.                    Stap 60. 
                
 
 
 

Laat 1 persoon de middelste steunpoot optillen en de 
ander de hoofdpaal tegenhouden. 

Kantel nu langzaam de hoofdpaal naar beneden. 

Leg nu de grondsteun voor de aanhangwagen zodat de 
hoofdpaal er als eerste in kan. 

Haal nu de borgpen eruit. 

Steek nu de borgpen er terug in. 

Laat nu 1 persoon de steunpoot tegenhouden, de ander 
haalt de schoor eruit. 
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                         Stap 61.                             Stap 62. 
 
  
 

                              
                             Stap 63.                    Stap 64. 
 
 
 
 

         
                            Stap 65.                    Stap 66. 
                
 
 
 

Maak nu de schoren los. Maak nu steunpoten los. 

Trek nu de spanband strak aan. 

Leg nu de hoofdpaal goed naar voren op de 
aanhangwagen. 

Maak nu de spanband vast aan het daarvoor bestemde 
oog. 

Stop de borgpennen terug. 
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                         Stap 67.                             Stap 68. 
 
 
 
  

                              
                             Stap 69.                    Stap 70. 
 
 
 
 

          
                         Stap 71.                             Stap 72. 
 
  
 
 

Van de 6 borgpennen gaan de langste twee in de dissel. Haal deze pen tussen de steunpoten van de trampolines 
door. 

Let erop dat de borgpennen goed in de gaten bevestigd 
zijn. 

Leg de laatste steunpoot van de trampoline op de 
aanhangwagen.  Zoals op afbeelding aangegeven dienen de palen te 

worden geborgd. 

Verbind met de spanband de steunpoten van de 
trampoline. 
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                             Stap 73.                    Stap 74. 
 
 

 
3 Transport en opslag 

 
- Zorg ervoor dat de touwen netjes zijn opgerold. 
- Kijk goed of al het materiaal goed bevestigd is op de trailer. 
- Zorg dat de spanbanden strak bevestigd zijn 

 
4 Gebruiksinstructie 

1. Het gebruik van de bungee trampoline is alleen toegestaan onder toezicht van medewerkers van 
Withagen-attractieverhuur. 

2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar. 
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 6 jaar, de maximale leeftijd is 75 jaar. 
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 4 personen. 
5. De maximale lengte van de gebruikers is 1.60 cm met een maximaal gewicht van 80 kg. 
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn. 
7. Het gebruik van voedsel en drinken in de bungee trampoline is niet toegestaan. 
8. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het 

gebruik van de bungee trampoline.  
9. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen. 
10. Het is niet toegestaan op de buizen te klimmen. 
11. Bij een windkracht van  meer dan 5 Bft mag de bungee trampoline niet gebruikt  
12. Bij stroomuitval of storing aan de motor bungee trampoline niet gebruikt worden. 

 

Trek de spanbanden strak aan. Doe nu 2 spanbanden om de poten en verbind deze met 
de stang op de trailer. 
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5 Plattegrond 
Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om de bungee trampoline een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter 
aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond 
weergegeven. 

 
 
N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen 

 
Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk 

onder nummer  0164 - 23 51 43  of mobiel 06 - 517 49 020 
 
 

VEEL PLEZIER MET DE BUNGEE TRAMPOLINE 
 
 

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming 
met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen. 

 
Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik 

van de bungee trampoline gedurende de gehele verhuurperiode. 


