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  Gebruikershandleiding 
 
 

   

MK-2011.01 Marktkraam 
 

Lees voor het in gebruik nemen van de Marktkraam deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar 

deze gebruikershandleiding bij de Marktkraam. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften. 
 

1 Technische gegevens 
 

 Lengte: 3,2 meter     Breedte: 1,65 meter   Hoogte: 2,4 meter  
 

2 Het is niet toegestaan: 
- Om het houten werkblad te beschadigen d.m.v. goederen te verschuiven etc.  

- Om tegen de kraam te duwen of erop te gaan staan. 

- Om de marktkraam op te bouwen bij een windkracht van meer dan 5 bft  

- Om plakband en/of spijkers op de marktkraam te bevestigen. 
 

3 Zorg voor: 
-  Een extra kleed om eventuele schade door scherpe voorwerpen te verkomen.  

-  Voldoende ruimte, rondom de kraam is een vrije ruimte van 1.8 meter toegestaan. 

    Let hierbij vooral op het dak 

-  De verkeerssituatie rondom de kraam let hier op aan verkeersafzettingen en aanrijdgevaar. 

-  Eventueel een trapje/verhoging bij het opbouwen van de marktkraam.  

-  Dat de last van het werkblad goed verdeeld wordt, voorkeur zijn hierbij de zijkanten van het werkblad.  

-  Dat de balken van de rok zorgvuldig in het doek worden gestoken om zo beschadiging te voorkomen.  

 

4 Gebruiksinstructie: 

   
  Stap 01.     Stap 02.     Stap 03. 

 

   

                                                         

Leg nu de 2 houten werkbladen 

tussen de staanders. 
Plaats nu de rok aan de voorkant van 

de kraam. 

Plaats eerst de staanders en de steunpoot 

in het midden zoals op de afbeelding. 
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                  Stap 04.     Stap 05.     Stap 06. 

 

 

     
  Stap 07.     Stap 08.     Stap 09. 
   

 

 

 

 
  Stap 10. 

   

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

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

 

 

VEEL PLEZIER MET DE MARKTKRAAM 
 

© 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 

Marktkraam gedurende de gehele verhuurperiode.  

Leg nu het dakzeil met de 2 balken 

aan 1 zijde van de kraam. 

Haal bij de rok nu de balk voorzichtig 

door beide eindzijden 

Rol het dakzeil nu voorzichtig 

uit over de middenbalk 

Zorg dat het dakzeil strak over de 

bovenbalk komt te liggen. 

Zorg dat de rok vanonder strak 

ligt tot de grond. Rol hiervoor de 

balk in de rok. 

Plaats nu de middenbalk in de 

daarvoor bestemde houders. 

De kraam is nu klaar voor 

gebruik. Controleer de kraam op 

schade en meld deze aan 

Withagen-attractieverhuur.  

 


