
 

 
 
OPBOUW:                                      

• Zet de pop met 2 personen op. 

• Plaats de pop op een schone ondergrond. 

• Plaats de pop niet op of bij plekken waar schade kan ontstaan, zoals bij hekken, bomen, 

dakgoten, of andere scherpe delen, zorg voor minimaal 4 mtr. afstand. 

• Zet de pop niet op bij meer dan windkracht 5. 

• Rol de pop uit en bevestig de slurf aan de blower. 

• Begeleid de pop bij het opzetten. 

• Zet de pop vast doormiddel van de spantouwen en meegeleverde haringen aan de grond. 

• Controleer bij het opzetten en neerhalen op schade (vermeld eventuele schade altijd aan 

Aktiefun. 

• LAAT DE POP ALTIJD BLAZEN!!  NOOIT LEEG OP DE GROND LATEN LIGGEN! 

 
AFBOUW:    

• Ruim de pop met 2 personen op. 

• Ontkoppel de blower, en open de rits. 

• Leg de pop op de rug en rol deze op richting het luchtgat/slurf. 

• Zorg dat de pop  in de zak past en schoon en droog wordt ingeleverd. 

• Lever de haringen en eventuele button met cijfers los in. Dus niet in de zak bij de pop in! 

 
ALGEMEEN: 

• Voor materialen die beschadigd, of niet schoon worden ingeleverd brengen wij kosten in 

rekening! 

 
Aktiefun Attractieverhuur Koningsspil 47 

7773 NJ Hardenberg 0523 268182 
 

Feest poppen/items 
 



 

 
Beste huurder, 

 

Bedankt voor uw keuze, we wensen u veel plezier met het gebruik van onze spelen, luchtkussens en/of attracties. Voor optimaal 

plezier is het belangrijk om onderstaande goed te lezen. 

 
1. Veiligheid van de gebruikers van onze spelen, luchtkussens en/of attracties is onze hoogste prioriteit. Voordat u onze 

producten op een veilige manier kunt gebruiken is het daarom essentieel dat u onze huurvoorwaarden, instructies en 
handleiding aandachtig doorleest en zorgt dat alle veiligheidsinstructies worden opgevolgd. (zie Aktiefun.nl, uw 
orderbevestiging en bijgeleverde Handleiding) 

 

2. Verantwoordelijkheid: U ontvangt onze materialen in goede en nette staat, mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, 

neem dan direct contact met ons op, wij verwachten onze materialen ook weer in goede staat retour. Eventuele 

reinigingskosten en/of schade door u veroorzaakt worden aan u doorberekend. 
 

3. Toezicht: Laat onze materialen nooit onbeheerd achter! (ook geen luchtkussens of jubileum poppen leeg buiten liggen!) 
 

4. Aansprakelijkheid: Aktiefun Attractieverhuur is niet aansprakelijk voor schade, en/of letsel door gehuurde materialen, 
tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbrengen/ophalen. De huurder is verplicht 
schades/vermissing en/of ongevallen direct aan Aktiefun Attractieverhuur te melden. 
 

5. Huurperiode: 1 Dag huren = 1 dag gebruiken, ook al heeft u het materiaal eerder dan de huurdatum in uw bezit en 

brengt u het later terug. 
 

6. Luchtkussens: Bij gebruik van luchtkussens bent uw wettelijk verplicht de algemene gebruikershandleiding luchtkussens 

zorgvuldig te lezen en de instructies te volgen. (deze wordt standaard meegeleverd en vindt u ook op Aktiefun.nl) 

 

Wij gaan er vanuit dat: 

Wanneer wij bezorgen wij met onze transportmiddelen op de plek van plaatsing kunnen komen. 
- U voldoende stroompunten beschikbaar heeft op de plaats van onze elektrische apparaten. (bij elk artikel vind u op onze 

website de benodigde informatie) 
- De personen die helpen bij op- en afbouw klaar staan (indien van toepassing, zie orderbevestiging) 
- Voldoende ruimte aanwezig is voor het plaatsen van het materiaal (voor luchtkussens zie Algemene 

gebruikershandleiding luchtkussens) 
- Er haringen in de grond geslagen kunnen worden om de luchtkussens te verankeren (zie Algemene 

gebruikershandleiding luchtkussens) 
- De ondergrond vlak en schoon is (geen modder, los liggend gras, etc. Tip: maai het gras niet kort van te voren). 
- Bij artikelen met water; u zelf zorgt voor voldoende water en vulling van de baden. 
- Indien uw locatie niet aan bovenstaande eisen voldoet, dient u dat vooraf met ons te bespreken.                                                                                                      
- Indien u iets niet duidelijk is, neem dan contact met ons op! 

 

Aktiefun Attractieverhuur Koningsspil 47 7773 NJ Hardenberg  info@aktiefun.nl 

Op maandag t/m zaterdag te bereiken op 0523 268182, zondag zijn wij gesloten. (in geval van nood kan er 24/7 geappt worden) 

 
 
 
 

  

Voor de duidelijkheid! 


