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Richtlijnen voor het plaatsen van een springkasteel 

 
Hoe en waar plaats ik een springkasteel? 
 
Een springkasteel moet altijd op een vlakke ondergrond geplaatst worden, plaats het  
bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras. 
 
Het kasteel mag in geen enkel geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen 
terrein of plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.  
 
Houdt rekening met een ruimte van minstens 1,5 meter achter het kasteel voor de 
plaatsing van de motor.  
 
Het springkasteel moet steeds in/aan  de grond verankerd worden, dit kan met de 
daatoe voorziene piketten of gewichten.  
 
Plaats de opening van het kasteel steeds zo dat u altijd toezicht kan houden. 
 
 

Is een springkasteel veilig? 
 
 
Springkastelen zijn perfect veilig zolang u een aantal regels in acht houdt: 

 Zorg steeds voor toezicht door minstens 1 volwassene. 

 Laat nooit meer kinderen toe op het kasteel dan voorgeschreven. 

 Laat geen kinderen toe die ouder zijn dan de toegelaten maximum 

leeftijd. 

 De kinderen moet altijd hun schoenen uitdoen. 

 Het is niet toegelaten aan de muren van het kasteel te hangen. 

 Laat geen extra speelgoed, scherpe voorwerpen, snoep of drank toe op 

het kasteel. 

 Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen, niet voor volwassenen. 
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Wat met de verzekering? De huurder is aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

Het is aangeraden een extra verzekering af te sluiten. 

 

Wat moet ik doen bij slecht weer? 

Bij een korte bui laat u het springkasteel opgeblazen in de regen staan. Bij een 

langere regenperiode laat u het kasteel best af en legt u het op een droge plaats. 

Nadien blaast u het gewoon droog met perslucht. 

Laat een springkasteel nooit in afgelaten toestand in de regen liggen, plooi het 

éénmaal dicht of leg er een zeil over. 

 

B E L A N G R I J K 

 Kinderen nooit zonder toezicht in het kasteel laten spelen 

 De kinderen niet op de muren en de dwarsbalken laten klimmen 

 De springkastelen niet betreden met schoeisel ! 

 Het springkasteel dient te worden geplaatst op een vlakke, zachte 

ondergrond vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas…) 

 Bij voorkeur op gras installeren. Indien het kasteel op vraag van de huurder 

toch op een harde ondergrond dient geplaatst te worden, zorgt de huurder 

zelf voor het nodige materiaal om het kasteel vast te zetten 

 Rond het springkasteel moet minstens 1 meter tussenruimte voorzien zijn 

 Er mag niet gegeten worden in het springkasteel ! 

 Indien het springkasteel grondig gereinigd dient te worden door overtreding 

van de regels, dan worden de kosten doorgerekend aan de huurder ! 
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G E B R U I K S A A N W I J Z I N G 

- Kasteel volledig openvouwen 

- Blazer op de slurf van het springkasteel plaatsen 

- Vastmaken en goed aanspannen d.m.v. de spanband 

- Pas daarna de stekker in het stopcontact stoppen 

- Springkasteel vastmaken met de bijgeleverde piketjes 

- Afdekken van electriciteitsaansluiting mag en is zelfs aangeraden bij regenweer. De 

motor mag evenwel nooit afgedekt worden. 

 
 
 
 
A A N D A C H T 

- Bij stormwind of onweer het springkasteel ontruimen en onmiddellijk 

uitschakelen. 

- Indien het springkasteel niet opgeblazen is bij regen : water aflaten, 

muren en torens naar binnen plooien en het springkasteel dubbelvouwen 

zodat er niet te veel water kan inlopen. Een andere optie is een zeil 

erover leggen. 

- Kasteel nooit aflaten als er nog kinderen in het kasteel aanwezig zijn. 

 
 
 


