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ZK-2007.11 Doorgeefbal 
 
Lees voor het gebruiken van het spel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar  
deze gebruikershandleiding bij het spel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften. 

 
Leeftijd: 6 – 100 jaar          Transsport maat: 3 x 150 – 22 – 12 cm            Gewicht: 3 x 4,15 kg      
   

                                         

1 Opzet en spel instructie: 
 
Handel bij het opzetten als volgt: 
- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. 
- Zet het parcours uit op een zachte ondergrond zoals gras. 
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het parcours. 
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen. 
 
Spel instructie: De bedoeling is om de bal over het parcours te rollen over de doorgeef- 
                          goten,die u met drie volwassenen of zes kinderen vasthoud . De bal mag  
                          de grond niet raken. Gebeurt dit wel, dan moet het team opnieuw beginnen . 
                          Wanneer de bal over de eindstreep gerold wordt, rennen de deelnemers zo  
                          snel mogelijk ( denk aan de veiligheid ) naar het startpunt. 
                          Het team met de snelste tijd heeft gewonnen. 
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2 Transport en opslag. 
- Controleer de bal en de doorgeef goten op beschadiging en meld eventuele  
   schade aan Withagen-attractieverhuur. 
- Voor het opslaan dienen de doorgeef goten en de bal goed droog te zijn.  
 
 

3 Gebruiksinstructie 
1. Het gebruik van de doorgeef goten is alleen toegestaan onder toezicht van  
      een volwassen persoon.  
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar. 
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 6 jaar en de maximale leeftijd is 100 jaar. 
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 3 personen of 6 bij kinderen. 
5. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per spel zo gering mogelijk te zijn. 
6. Houd rekening met andermans positie in het spel, een ongelukje is zo gebeurd. 
7. Het gebruik van voedsel en drinken tijdens het spel is niet toegestaan. 
8. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende  

middelen te zijn tijdens het spel. 
9. Het is niet toegestaan te worstelen te duwen of elkaar anders zins letsel toe te brengen . 
 

 
 
 

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 DOORGEEFBAL  
 
 
 
 
© 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 doorgeefbal spel gedurende de gehele verhuurperiode. 


