
Controleer voor het opzetten en retourneren van de attractie altijd zorgvuldig ofdat alle onderdelen aanwezig zijn.

Voetbalgoaltje Liggend statief 1

Staand statief 2
Transportzak 1
Net 1
Ankers 3
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Lees voor het opzetten van het luchtkussen of attractie altijd zorgvuldig de gebruikershandleiding met hierbij 
de foto instructies.
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 Voetbalgoaltje

Werkterrein: Zelf voetbalveld uitzetten

Stroomvoorziening: n.v.t.

Totaal gewicht 5 kg

Leeftijdsindicatie: n.v.t.

Voorbereiding plaatsing Voetbalgoaltje

Gebruikshandleiding en fotohandleiding geheel doorlezen.

Zoek een geschikte ondergrond.

Controleer op scherpe voorwerpen en vervuilde grond.

Zorg voor 1,8 meter vrije ruimte om de attractie.

Gebruik altijd onderzeil, indien meegeleverd.

Gebruik altijd een geaard stopcontact en geheel afgerolde haspel.

Verankeringsmogelijkheden bepalen voor het vast zetten van de attractie.

Bekijk de gehele fotohandleiding.

Spelregels/ Doel

Lees voor gebruik de algemene veiligheidsnormen gebruikshandleiding, zodat u weet wat wel en niet kan!

Toezichthouden door min. 1 toezichthouder.

1. Het spel is bedoeld voor competitiespel bijvoorbeeld balsporten.

2. Doel: Dit spelelement is zowel als fun en competitie-onderdeel te gebruiken.
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Algemene Veiligheidsnormen gebruikshandleiding

•Zorg voor deskundig toezichthouder , minimale 18 leeftijd .
•De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
•De toezichthouder ziet toe dat de leeftijdsindicatie word toegepast, deze is bij de 
technische gegevens  omschreven.
•De toezichthouder probeert zo veel mogelijk de deelnemers gelijkwaardig van leeftijd bij 
elkaar te houden.Bijv:springkussen deelnemer van 4 jaar en 14 jaar gaat niet samen.
•Zorg voor EHBO contact, indien noodzakelijk hier een beroep op kunt doen.
•Het luchtkussen en/of de attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten
•Het luchtkussen en/of de attractie mag NIET worden betreden met schoenen, 
etenswaren, drank, kauwgom, schmink, dieren en/of scherpe voorwerpen.
•Op het luchtkussen en/of de attractie mag er geen was en/of glijmiddel worden gebruikt
•Mensen onder invloed van drank en/of verdovende middelen mogen GEEN 
gebruikmaken van het luchtkussen en/of de attractie.
•Zorg voor een goede en veilige stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie 
(vrije stroomgroep)
•Dek bij regen de stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie af.
•Personen met brillen, beugels en/of andere uistekende voorwerpen betreden het 
luchtkussen en/of de attractie op eigen risico of zetten het geen uitsteekt af.
•Zet de attractie onmiddellijk stil zodra de gebruiker hierom vraagt.
•Bij een eventuele stroomstoring als eerste alle deelnemers van het luchtkussen en/of de 
attractie halen (zeer belangrijk bij kinderluchtkussens)
•Haal geen stroom van het luchtkussen en/of de attractie af, zolang er zich nog personen 
op het luchtkussen en/of de attractie bevinden.
•Gebruik het luchtkussen en/of de attractie uitsluitend waarvoor het bedoeld is.
•Zijkanten van luchtkussens zijn er voor bescherming en niet om op te klimmen.
•Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en het luchtkussen leeg te 
laten lopen.
•Men dient altijd te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle 
normen.
•U dient de attractie aan de grond vast te zetten met de bijgeleverde borgpennen. Indien 
deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact met ons op te nemen, alvorens u de 
attractie opbouwt en in gebruik neemt. U dient de grondpennen zo te plaatsen dat de 
attractie nog kan schuiven. (de touwen waar u ze aan bevestigd dienen dus slap te 
staan) Dit om scheuren te voorkomen.
•Attracties die niet bestemd zijn om met water te gebruiken kunnen, indien u wel water 
gebruikt, een verhoogd risico op blessures en ongevallen met zich mee brengen
•Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van de attracties beschermde 
kleding te dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsel.
•U dient het kussen na gebruik schoon af te leveren.
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Stap 1: Zoek een goede ondergrond en 

check of er geen scherpe voorwerpen 

bevinden op de plaatsing van het goaltje.

Stap 3: Controleer of de panelen stevig in 

elkaar bevestigd zijn.

Stap 5: Klik de rode buizen in elkaar. Dit 

zijn 2 losse onderdelen. Zorg dat de 

buizen eruit zien als op bovenstaande foto.

Stap 2: Klik het statief in elkaar. Dit statief 

zit al aan elkaar, d.m.v. de touwtjes in de 

buizen.

Stap 4: Leg deel 1 vlak op de grond.

Stap 6: Bevestig de dikke zijde van de 

buis in de achterste hoek. Zoals getoond 

op bovenstaande foto.
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Stap 7: Bevestig deze zowel links als 

rechts. Zorg dat het statief eruit ziet zoals 

op bovenstaande foto.

Stap 9: Bevestig het net zoals op 

bovenstaande foto.

Stap 11: Bevestig het net zoals op 

bovenstaande foto.

Stap 8: Bevestig het net tegelijkertijd in de 

bovenhoeken.

Stap 10: Bevestig vervolgens het net in 

de onderhoeken van het statief.

Stap 12: Bevestig de achterzijde van het 

net aan het statief zoals op bovenstaande 

foto. Doe dit met behulp van de 

klittenbandstroken. 5
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Stap 15: Controleer het goaltje op 

beschadigingen en meld deze evt. bij 

Attractieverhuur De Toren. 073-5117747.

Stap 14: Sla de ankers over het statief 

heen zoals op bovenstaande foto.
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Stap 13: Maak het net vast aan het statief 

met behulp van de klittenbandstroken. Doe 

dit zoals op bovenstaande foto.
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Stap 1: Zorg dat er geen deelnemers of 

toeschouwers in het speelveld aanwezig 

zijn.

Stap 3: Maak het net los van het statief, 

met behulp van de klittenbandstroken. Doe 

dit op alle bevestigingspunten.

Stap 5: Haal onderaan de witte rand los 

van het statief, zoals getoond op 

bovenstaande foto.

Stap 2: Verwijder alle ankers en berg 

deze netjes op in de transportzak.

Stap 4: Controleer goed of alle 

klittenbandstroken los zijn gemaakt van 

het statief.

Stap 6: Doe hetzelfde bovenin de hoeken 

van het goaltje.
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Stap 7: Maak het net volledig los van het 

statief en leg deze netjes naast het goaltje.

Stap 9: Trek de poten uit elkaar en vouw 

deze netjes op zoals op bovenstaande 

foto.

Stap 11: Controleer middels de laadbon

op de eerste pagina of alle spullen 

compleet zijn. 

Stap 8: Haal nu de poten achterin de 

hoeken los van het liggende statief.

Stap 10: Trek de poten van het 

overgebleven statief uit elkaar en vouw 

deze netjes op zoals op bovenstaande 

foto.

Stap 12: Stop de poten en ankers in de 

transportzak. Doe dit netjes zoals op 

bovenstaande foto.
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Stap 13: Stop het net eveneens netjes in 

de transportzak. 
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