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ZK-2007.04  Kruipnet

Lees voor het opzetten en gebruiken van het spel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door.
Bewaar deze gebruikershandleiding bij het spel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Leeftijd: 6 t/m 80 jaar Transsport maat : 60-60-100 cm Gewicht: 25,7 kg
Benodigde ruimte: 7 -17 mtr.

1 Opzet en spel instructie:
Plaats het kruipnet bij voorkeur op een volledig vlakke plaats zonder ongelijkheden en minstens 1 meter van
alle structuren en hindernissen zoals gebouwen, bomen, draad, enz. Maak het kruipnet met de haringen
op alle hoeken en in het midden vast. Plaats het kruipnet niet op harde oppervlakken zoals asfalt, beton,
enz…, bij het kruipen kunt u verwondingen oplopen. Het wordt aanbevolen dit niet loodrecht
t.o.v. de zon te oriënteren. Het is de bedoeling om individueel of als team kruipend zo snel mogelijk onder
het net de overkant te halen. U kunt dit spel ook als een onderdeel van een hindernisbaan gebruiken.

U krijgt : een transsportton met deksel en ijzeren afsluitring, een groen kruipnet
en een etui met hierin 4 haringen en een hamer.
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2 Uit te voeren door een volwassene:

1. Controle van het te kruipen oppervlak op scherpe of uitstekende voorwerpen.
2. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 4 personen of 2 teams.
3. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer zo gering mogelijk te zijn.
4. Het gebruik van voedsel en drinken tijdens het spel is niet toegestaan.
5. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het

gebruik van het kruipnet.
6. Het is niet toegestaan een toegang van het kruipnet af te sluiten.

3 Oppervlakte:
Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het kruipnet een vrije ruimte van minimaal 1 meter
aanwezig te zijn. De benodigde ruimte inclusief de vrije ruimte is 7 bij 17 meter.

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 HET KRUIPNET

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in
overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen
van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik
van het kruipnet gedurende de gehele verhuurperiode.


