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Dit document bevat het calamiteitenplan inzake het 
Opblaasbaar Podium. Adviezen in dit calamiteitenplan 
dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Bij vragen of 
onduidelijkheden:
Marc: 06 2336 5088
Roy: 06 2458 4130 
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Lees voor het in gebruik stellen van het Podium altijd de op- en afbouw instructies inclusief het calamiteitenplan. Dit zorgt dat 
betrokkenen weten welke actie(s) te ondernemen bij noodsituaties. Houd altijd de gebruikershandleiding bij het luchtkussen of 
attractie en handel altijd naar de gebruikershandleiding. De op en afbouw en het in gebruik nemen van de attractie of 
luchtkussen dient door een volwassen persoon toezicht worden gehouden.

Technische gegevens Opblaasbaar Podium:

Werkterrein: 12x10x8 meter (lxbxh)
Stroomvoorziening: 230 vollt (1500 watt)
Totaal  gewicht 2.500kg.

Verantwoordelijkheden huurder Opblaasbaar Podium:

• Zorg dat een weer app is geïnstalleerd op een mobiele telefoon. Zorg dat deze app in directe verbinding staat met het 
KNMI

• Controleer elke 30 minuten deze app op de actuele windkracht
• Indien de windkracht wordt aangegeven als 5 of harder, gaat onmiddellijk de procedure in van het direct neerlaten van de 

Podiumkap.
• Zorg dat de veiligheid van deelnemers, omstanders, artiesten en medewerkers te allen tijde wordt gewaarborgd.
• Het op- en afbouwen wordt door medewerkers van Attractieverhuur De Toren gedaan, tenzij het podium is gehuurd zonder 

toezicht, dan is het op- en afbouwen verantwoordelijkheid van de huurder.
• Indien de podiumkap om welke reden dan ook neergelaten dient te worden, volgt de huurder de afbouwinstructies. Deze 

instructies zijn te vinden vanaf pagina 3.

Procedure neerlaten Podiumkap:
1. Zorg dat per direct alle materialen en personen van het Podium worden verwijderd
2. Volg afbouwinstructies op pagina 3
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Stap 1: Zorg dat het podium leeg is en de 
vloer schoon is.Controleer op 
beschadigingen en noteer deze evt.

Stap 3: Zet alle vuldoppen open zodat de 
lucht eruit kan.

Stap 5: Als de kap blijft liggen kun je de 
pomp voor leegzuigen aansluiten.

Stap 2: Trek de stekker van de luchtpomp 
eruit.

Stap 4: De kap komt nu naar beneden 
duw deze terug naar binnen anders gaat 
die op de grond hangen en word die vies.

Stap 6: Draai de slang van de luchtpomp 
op een van de vulnippels en sluit de rest 
van de vulnippels.
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Stap 7: Zet het haspel en de pomp op het 
podium zodat je er geen last van hebt.

Stap 9: Vouw 2 poten naar binnen zodat 
je bij het dak kan.

Stap 11: Steek het dak in de houder.

Stap 8: Rol de rokken op.

Stap 10: Trek het dak onder het podium 
uit.

Stap 12: Maak het dak eraan.
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Stap 13: Vouw aan de zeikant van het 
podium het dak naar binnen.

Stap 15: Vouw alle poten naar binnen. 
Laat allren de buitenste 2 staan.

Stap 17: Duw het voorste podiumdeel 
dicht.

Stap 14: Vouw aan andere kant het dak 
naar binnen.

Stap 16: Duw het voorste podiumdeel 
omhoog.

Stap 18: Maak de dwarsliggers vast.
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Stap 19: Haal de pomp en het haspel eraf 
als het luchtkussen leeg genoeg is.

Stap 21: Maak de achterste dwars 
schoren vast en verzegel deze met 
splitpennen.

Stap 23: Maak het dak vast dmv de 
elastieken.

Stap 20: Duw het achterste podiumdeel 
omhoog.

Stap 22: Laat alle pootjes zakken.

Stap 24: Til de trap op en duw deze naar 
binnen.
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Stap 25: Vergrendel de trap.

Stap 27: verwijder de blokken.

Stap 26: Draai het podium gelijkmatig 
naar beneden.

Stap 28: Aankoppelen.
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