LEES VOOR GEBRUIK VAN HET SPRINGKUSSEN
ONDERSTAANDE GOED DOOR, ZODAT U ZICH BEWUST
BENT VAN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN RISICO’S!
U KRIJGT DE VERANTWOORDING OVER ONS SPRINGKUSSEN. WIJ HOPEN DAT U ER VEEL
PLEZIER MEE ZULT BELEVEN EN ER ZORG VOOR ZULT DRAGEN DAT OOK DE MENSEN NA U
ER NOG NET ZOVEEL PLEZIER MEE KUNNEN HEBBEN.

Deze werkinstructie draagt ertoe bij dat het kussen veilig gebruikt wordt, nog lang
meegaat en door uw opvolger gemakkelijk weer gebruikt kan worden.
GEEN SCHOENEN, GEEN ETENSWAAR EN NIET BOVENOP DE ZIJWANDEN
GAAN HANGEN OF LEUNEN!
-

Benodigde ruimte is ongeveer 3,5 x 3,5 meter.
In 15 seconden is het kussen opgeblazen, hetgeen betekent dat het afbouwen
dus meer tijd en aandacht vraagt! Hiervoor hebben we een instructie video
gemaakt.
Indien men instructies niet opvolgt, er sprake is van foutief gebruik of verkeerd
terugbrengen, niet schoon, nat of verkeerd opgevouwen, dan wordt een
bedrag van de extra te maken kosten ingehouden van het opgegeven
rekeningnummer.

De totale set bestaat uit:
- Een blazer, aan te sluiten op netstroom, waarbij men zelf evt. een
verlengsnoer nodig heeft.
- Het kussen, welke is in te pakken in het stuk zeil dat met touwen
dichtgesnoerd wordt en tevens gebruikt wordt als inloop voor de ingang van
het kussen.
- Inklapbaar karretje, door intrekken van de veer aan de onderkant kan de
beugel neer worden geklapt en is deze eenvoudig te vervoeren.
- Spanbanden en touwen om te verpakken en om het springkussen vast te
zetten aan vaste objecten of aan bijgeleverde grondharingen.
OPBOUWEN
Het kussen uitvouwen, kijken of de touwtjes aan de achterzijde aan elkaar gelust zijn
zodat de luchtflap dichtzit. Als ze los zitten als volgt te werk gaan: de lussen door de
metalen ogen halen en vervolgens het ‘houtje-touwtje’ principe ‘lus door lus’ en in de
laatste lus een eenvoudige knoop.

De blazer aansluiten op de slurf aan de achterkant van het kussen. De band moet zo
zitten dat de slurf er niet afloopt, dus hoeft niet superstrak te zitten! Zorg ervoor dat
de blazer met slurf recht achter het kussen staat! Het zeil waar het kussen in zit kan
prima worden gebruikt om onder de instap van het kussen te leggen, als een soort
‘deurmat’. Bovendien is het makkelijk voor schoenen.
OPRUIMEN
Allereerst de stekker eruit halen. De slurf los maken. Vervolgens het kussen goed
leeg laten lopen. Dit gaat vrij vlot, maar kan worden versneld door de touwtjes aan de
achterzijde los te maken en luchtflap te openen.
De wanden naar binnen vouwen, te beginnen met de entree invouwen, daarna de
achterzijde, zo klappen de zijkanten automatisch naar binnen, zodat het een vierkant
wordt. Het kussen moet dan als een drie-lui in elkaar worden gevouwen tot ongeveer
een meter breed, door de links en rechts naar binnen en op elkaar te vouwen.
Naar de slurf toe oprollen zodat de laatste lucht er beter uit kan. De rol vervolgens
van de spanbanden voorzien.
Deze rol kan als één pakket dan worden ingerold in het losse zeil, waarbij de ringen/
ijzeren ogen aan de zijkant zitten. Het zeil kan dan middels het willekeurig rijgen door
alle ijzeren ogen, samengesnoerd worden zodat het een geheel wordt. Dit past dan
op het karretje en is het goed te vervoeren.

WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER!
Overwegingen:
- Gebruikers maken op eigen initiatief en op eigen risico gebruik van het
luchtspringkussen van Klinker Makelaars.
- Voor aanvang van het gebruik dienen de gebruikers, zich te verwittigen van de
risico’s van het gebruik van het luchtspringkussen. O.a. het breken van
ledematen, invaliditeit en hoofdletsel met mogelijke hersenbeschadigingen.
- Gebruikers zijn zich ervan bewust dat het gebruik van het luchtspringkussen
risicovol kan zijn en kan leiden tot (zwaar) lichamelijk letsel.
Overeenkomst:
- Gevaarlijke activiteit! De gebruikers erkennen nadrukkelijk en komen met
Klinker Makelaars overeen dat het gebruik van het luchtspringkussen
gevaarlijk kan zijn en dat er een risico bestaat dat de gebruiker (zwaar)
lichamelijk letsel oploopt. De gebruikers verklaren nadrukkelijk dit risico
bewust te nemen.
- Vrijwaring. De gebruikers vrijwaren Klinker Makelaars onvoorwaardelijk en
onherroepelijk van alle claims, eisen, rechtszaken, verplichtingen, schade en
aansprakelijkheid inzake overlijden, persoonlijk lichamelijk letsel, gedeeltelijke
of gehele invaliditeit, schade, alsmede medische- en ziekenhuisrekeningen
van de gebruikers. De gebruikers verklaren nadrukkelijk dat in het voorgaande
inbegrepen is eventuele claims die voortkomen uit achteloosheid of door
andere gebruikers dat het voorgaande zo breed bedoeld wordt als de wet dat
toestaat.
- Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
- Gehele overeenkomst. Deze vrijwaring is de volledige overeenkomst tussen
de gebruikers en Klinker Makelaars betreffende de hier genoemde
onderwerpen.

-

-

Ongeldige voorzieningen. Als één of meerdere van de voorzieningen in deze
vrijwaring illegaal, ongeldig en/of niet uitvoerbaar blijken te zijn, dan zal deze
voorziening volledig scheidbaar zijn van de rest van de vrijwaring. Deze
vrijwaring zal vervolgens gehandhaafd blijven alsof de illegale, ongeldige en/of
onuitvoerbare voorziening nooit onderdeel geweest in van deze vrijwaring. Alle
overgebleven voorzieningen van deze vrijwaring blijven in dat geval
onverminderd van kracht.
Gebruiksaanwijzing. Gebruiker heeft aangereikte gebruiksaanwijzing goed
doorgenomen en/of gelezen op de internetsite van Klinker Makelaars en
verklaart als zodanig te handelen.
Gebruiker dient het kussen volgens de voorschriften en goed gebruik, schoon,
droog en op de juiste manier opgevouwen terug te brengen. Indien aan één
van de voorwaarden niet wordt voldaan, dan worden de extra te maken kosten
geïncasseerd van het opgegeven rekeningnummer.

