
 

 

 

Gebruikershandleiding 

 

Lees voor het opzetten en gebruiken van de stormbaan deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. 

Bewaar deze gebruikershandleiding bij de stormbaan. Handel altijd volgens de aangegeven 

voorschriften.  

 

 

 

 

 

 

Leverancier: Partyverhuur Zwolle 

Website: www.partyverhuurzwolle.nl 

Telefoonnummer: 038-4602045 



Belangrijk om te weten 

 

-  Vanaf een windkracht van 5 Bft mag de stormbaan niet gebruikt worden en dient het direct 

neergelaten te worden. 

-  Er dient constant een volwassen van 18+, capabel en geïnstrueerd toezicht bij de stormbaan 

aanwezig te zijn. Toezicht houdt in dat deze persoon als zodanig herkenbaar is en dusdanig 

gepositioneerd is om direct verbaal en/of fysiek in te grijpen. Het toezicht dient de 

gebruikershandleiding volledig te begrijpen en toe te passen. Wanneer de stormbaan 

onbeheerd is, dient de blower uitgeschakeld te worden en het kussen leeg gelaten te worden 

-  De huurder/organisatie is aansprakelijk voor de eventuele ongevallen en schade die kunnen 

voorkomen op/aan de stormbaan. 

-  Het is niet toegestaan het toestel onder invloed van alcohol, drugs of andere 

geestverruimende middelen te betreden, dit beïnvloedt het veilige gebruik van het toestel. 

 

Instructie opbouwen stormbaan 

- Zorg er voor dat de stormbaan zich op een vlakke en zachte ondergrond bevindt (gras, rubber 

tegels). 

- Bekijk of de ondergrond schoon is van scherpe voorwerpen zoals takken, glas, stenen. 

- Rondom de stormbaan dient minimaal 2 meter vrije ruimte te zijn. Bij een in/uitstap 

minimaal 3,5 meter. 

- Als de stormbaan op een stenen ondergrond staat gebruik dan altijd valmatten bij de 

in/uitstap en bij en onder de glijbaan. 

- Sleep de stormbaan nooit over een stenen ondergrond. Trek nooit met volle kracht aan één 

bevestigingspunt. Het kussen kan dan scheuren. Verplaats of draai het kussen met voldoende 

personen. 

- Let bij de opbouw altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. 

 

 

 

  



Stappen opbouwen stormbaan 

1. Vouw deel 1 (grote deel is het eind) van de stormbaan uit, hierna kunt u deel 2 (kleine deel) 

uitrollen en er tegenaan leggen. Aan beide delen zit een klittenband rand. Bevestig deze 2 

randen aan elkaar. Zo kan er niemand tussen vallen. 

2.  Sluit het einde van de luchtslang zo strak mogelijk aan op de blower. Gebruik hiervoor het 

aangehechte bandje en de spanband die om het kussen zit. Zo is de luchtslang extra 

vastgemaakt en raak je de spanband niet kwijt. 

3.  Sluit de luchtgaten (2 of 3 stuks) met de rits en klittenband. 

4.  Gebruik een CE gecertificeerde haspel en rol deze in zijn geheel af. Zorg dat er in ieder geval 

geen water in de stroomhaspels komt, door de haspel op de kop te leggen. 

5.  Zet de blower zo ver mogelijk van de stormbaan. Let goed op of de stormbaan zich goed met 

lucht vult en of er geen materialen en/of personen op het kussen aanwezig zijn. Indien de 

stormbaan niet volledig of goed omhoog komt is er waarschijnlijk nog een luchtgat open. Of 

de luchtslang staat niet goed. 

6.  Haal de meegeleverde haringen uit de zak en haal ze door de bevestigingspunten. Vervolgens 

sla je de haringen de grond in met een hoek van 30° tot 45° graden. Kun je niet met haringen 

de grond in? Dan gebruik je alternatieve ankerpunten (spanbanden) aan objecten rondom 

het kussen. 

7.  Controleer de stormbaan op eventuele schade en lekkage. Schade? Meld dat vóór gebruik en 

direct bij Partyverhuur Zwolle (038-4602045) 

8.  Als er geïnstrueerd toezicht aanwezig is, is de stormbaan klaar voor gebruik. 

9.  Volg ook altijd de instructies op de stormbaan. 

- Niet eten en drinken op de stormbaan. 

- géén schoenen op de stormbaan. 

- Max. aantal gebruikers 

  



Instructie afbouwen stormbaan 

 

1.  Verwijder de gebruikers van de stormbaan. 

2.  Controleer de stormbaan op schade. Meld eventuele schade aan Partyverhuur Zwolle (038-

4602045) 

3. Veeg de stormbaan goed uit, vooral in de hoeken. Als de stormbaan nat en/of vies is, deze 

eerst schoonmaken met een vochtige doek. Maak de stormbaan daarna droog met een droge 

doek. Indien de stormbaan niet schoon retour komt zijn eventuele schoonmaakkosten van 

toepassing. 

4.  Trek nu de stekkers van de blowers uit het stopcontact en koppel de luchtslang van de 

blower los. 

3.  Maak de luchtgaten (2 of 3 stuks) van beide delen open, de stormbaan zal nu langzaam 

leeglopen. Verwijder de haringen en maak deze schoon. Controleer het aantal haringen en 

stop ze in de bijgeleverde zak. 

4.  Wacht tot alle lucht uit de delen van de stormbaan is en trek deze zo vlak mogelijk. Vouw 

vervolgens de wanden naar binnen zoals de foto’s op de volgende pagina. Loop eventueel 

overtollige lucht eruit richting luchtgaten. Let op dat je hierbij géén scherpe dingen op of 

onder je schoenen hebt. 

5.  Loop nogmaals de laatste lucht uit de stormbaan en rol de stormbaan op richting de 

luchtslang. 

6.  Bevestig de meegeleverde spanband en trek deze strak zodat de rol bij elkaar blijft. 

  



Stap 1:      Stap 2: 

  

Stap 3:      Stap 4: 

  

Stap 5:      Stap 6: 

   



Gebruikershandleiding voor veilig gebruik 

 

1.  Lees vóór gebruik volledig deze gebruikershandleiding. 

2.  Controleer vóór gebruik of de stormbaan goed verankerd is. 

3.  Controleer vóór gebruik of de meegeleverde blower goed en stevig is aangesloten. 

4.  Controleer vóór gebruik of de stroomvoorziening correct is aangesloten en/of een eventuele 

stroomhaspel helemaal is uitgerold. 

5.  Niet met schoenen of scherpe voorwerpen op het spring- of spelkussen. Ook riemen moeten 

af! 

6.  Niet eten en drinken op de stormbaan. 

7.  Niet spelen bij of op de opstap van de stormbaan. 

8.  Niet duwen, stoeien, salto’s maken of ravotten op de stormbaan. 

9.  Zitten of klimmen op wanden en randen is niet toegestaan. 

10.  Er mag géén zeep gebruikt worden op de stormbaan. 

11.  Er mag géén water gebruikt worden op de stormbaan. Het gebruik van water is uitsluitend 

toegestaan op waterattracties!! 

12.  Gebruik bij de stormbaan ALTIJD één richtingsverkeer. 

13.  Plak nooit papieren of andere materialen op de stormbaan met plakband of ander tape. 

Eventuele schade of schoonmaakkosten zullen worden doorberekend. 

14.  Bij elke vorm van calamiteiten ( o.a. brand, stroomstoring, harde wind vanaf 5 Bft of hoger) 

iedereen zo snel mogelijk van de stormbaan verwijderen en de stekker uit het stopcontact 

halen. Open de luchtgaten om de stormbaan sneller leeg te krijgen. 

15.  Gebruik een megafoon, toeter of fluitje om de aandacht te kunnen trekken van de gebruikers 

om hen instructies te kunnen geven. 

16. Niet spelen bij, op of rondom de glijbaan. 

17.  Ren of spring nooit van de glijbaan, altijd met de billen naar beneden. 

18.  Na het beneden glijden vanaf de glijbaan zo snel mogelijk ruimte maken voor andere. 

  



Ongevallen 

 

Mocht er een ongeval gebeuren op de stormbaan wat gehuurd is bij ons, moeten wij dit melden. Alle 

ongevallen moeten wij per sstormbaan bijhouden in het logboek. In dat geval ben je verplicht om dit 

aan ons te melden. Wij vullen dit in een formulier in.  

 

Aansprakelijkheid 

 

Wanneer je een stormbaan huurt ben je als klant verantwoordelijk voor de materialen. Dit is vanaf 

het moment van in ontvangst nemen tot aan het retour bezorgen. Indien er in de tussentijd schade 

aan en/of letsel door de gehuurde materialen ontstaat is dat voor risico van de klant. Wij van 

Partyverhuur Zwolle hebben de materialen in de tussentijd niet verzekerd. Wij gaan er vanuit dat jij 

hiervoor verzekerd bent of zelf het risico draagt. 

 

Gebruiksbeperking 

 

Onder de volgende omstandigheden is het niet verantwoord de stormbaan te gebruiken: 

- bij een windkracht van 5 Bft of hoger 

- in een brandgevaarlijke omgeving 

- bij onvoldoende (dag)licht 

- indien er geen zachte ondergrond aanwezig is (mits gebruik van valmatten matten) 

- wanneer er géén begeleiding/toezichthouder(ster) (18+) aanwezig is 

 

Schoonmaken van de stormbaan 

 

Voor het opruimen van de stormbaan dient deze goed schoongemaakt te worden. Zorg ervoor dat 

alle modder, gras en zandresten worden opgepoetst. Wanneer je gebruik maakt van een vochtige 

doek dit na afloop ook goed drogen. Gebruik hiervoor uitsluitend allesreiniger! Het gebruik van 

schuursponsen of andere scherpe voorwerpen is NIET toegestaan, dit veroorzaakt schade. 

  



Wat te doen bij regen 

Bij regen de stormbaan altijd opgeblazen laten staan. Het water kan anders in de stormbaan lopen. 

- Zorg dat er in ieder geval geen water in de stroomhaspels komt, door de haspel op de kop te 

leggen. 

- Kun je de stormbaan niet laten staan, ruim deze dan op d.m.v. de gebruikershandleiding. 

- Indien er wel water in het kussen stroomt, zullen wij het kussen van binnen moeten droogmaken. 

Deze kosten kunnen worden doorbelast. 

 

Wanneer je de voorschriften in de handleiding niet opvolgt en/of er 

schade ontstaat, is de gehele schade voor jouw rekening.  


