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AANVRAAGFORMULIER GYMBO-SPRINGKASTEEL voor CLUBACTIVITEIT 

 
 
NAAM CLUB_________________________________________________________________________________ 
 
 
NAAM CONTACTPERSOON_____________________________________________________________________ 
 
 
EMAIL CONTACTPERSOON_________________________________________GSM-NUMMER________________ 
 
 
SOORT ACTIVITEIT  ____________________________________DATUM ACTIVITEIT____________ 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

-   Voor de huur van een pak wordt een overeenkomst opgemaakt. Deze wordt toegestuurd na de 
aanvraag via dit formulier en bij beschikbaarheid 

-   De huurprijs bedraagt € 100 (excl. BTW) per weekend. Er wordt eveneens een waarborg van € 250 
gevraagd voor eventuele schade. Voor gebruik van het springkasteel tijdens GymFed-activiteiten 
wordt geen huurprijs aangerekend. 

-   Het springkasteel bestaat uit: 
o   Opblaasstructuur: 5m50x5mx3m50 (BxLxH) – opgevouwen: 1m20x80cmx60cm–120 kg – met 

beschermhoes 
o   Motor: 60cmx20cmx56 cm – 17 kg 
o   6 piketten + Onderzeil (6m x 8m) + Verlengkabel (25m) op haspel 

-   Het springkasteel wordt door de ontlener opgehaald en teruggebracht op het GymFed-
secretariaat. 

-   De club zorgt als een goede huisvader voor het springkasteel. 
-   De club voorziet zelf een persoon om aanwezig te zijn bij het springkasteel op het moment dat er 

kinderen aanwezig zijn. Hij/zij zorgt ervoor dat alle afspraken worden gerespecteerd en ziet toe 
op de veiligheid – zie bijlage. 

-   Springkasteel niet buiten gebruiken bij regen of wind.  
-   Na gebruik springkasteel schoonmaken alvorens (droog!) op te vouwen, op de manier waarop het 

werd ontleend. 
 
 
 
Datum aanvraag       Handtekening aanvrager 
 
 
 
 
 
_________________________      _____________________________ 
 
 
 

 
 
 

Ingevuld formulier terugbezorgen: GymnastiekFederatie – Zuiderlaan 13 – 9000 Gent 
info@gymfed.be 
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Bijlage – gebruik springkasteel 

 
Plaatsing: 

-   Rondom het springkasteel moet er een zone zijn zonder obstakels (minimum 1m80). 

-   Het springkasteel moet op een vlakke, valdempende ondergrond geplaatst worden zonder enige obstakels of scherpe 

voorwerpen 

-   Het springkasteel moet op het meegeleverde onderzeil geplaats worden en steeds verankerd worden door de 

meegeleverde piketten (indien plaatsing op grasveld) – piketten mogen niet meer dan 2,5 cm uit de grond steken en 

mogen niet door het onderzeil gestoken worden! 

-   Springkasteel niet buiten plaatsen bij regenweer of bij wind (windkracht 5 of hoger) 

Gebruik: 

-   Toezichthouder moet minimum 18 jaar zijn en dient altijd aanwezig te zijn. 

-   Springkasteel niet betreden bij inflatie of deflatie.  

-   Gebruikers mogen geen schoeisel, bril of scherpe voorwerpen dragen 

-   Geen eten of drinken toegestaan op het springkasteel 

-   Ten strengste verboden om springkasteel te (proberen) laten kantelen 

-   Salto’s en ruw spel moeten verboden worden 

-   Toezichthouder moet luchttoevoer permanent controleren 

Opstellen van het springkasteel 

1.   Leg het onderzeil open en haal de opblaasstructuur uit de beschermhoes 

2.   Rol het springkasteel open en sluit alle ritsen 

3.   Sluit de motor aan op de luchtslang en maak deze dicht met de spanriem (luchtslang moet recht tegenover het 

springkasteel staan bij aansluiting van de motor) 

4.   Springkasteel verankeren indien mogelijk/nodig 

5.   Stekker in stopcontact steken 

è   In ongeveer 1 min is het springkasteel opgeblazen. Motor niet afkoppelen, maar tijdens gebruik laten aanstaan. 

Opbergen van het springkasteel 

1.   Maak het springkasteel schoon en laat volledig opdrogen 

2.   Haal de stekker uit het stopcontact en koppel de motor af van de luchtslang 

3.   Doe de ritsen open om de lucht sneller te laten uitlopen 

4.   Verwijder de verankeringen 

5.   Vouw de ‘uitsteeksel’ van het springkasteel (voortrede en glijbaan) naar binnen en vouw dan de zijkanten naar 

binnen tot een lange slang. 

6.   Rol het springkasteel op tot een kleine rol, te beginnen aan de voorkant, zodat overgebleven lucht nog kan 

ontsnappen langs de luchtslang 

7.   Doe de spanriem rond het opgerolde springkasteel en verpak nadien in de beschermhoes 

8.   Berg al het nevenmateriaal (onderzeil, piketten, verlengkabel, motor) netjes op 


