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 Take Out Waterbaan 

- Afmeting: 15 x 2,5 x 2,5  

- Stroombehoefte: 1 x 1100w: 1 x 220v 

- Leeftijdsindicatie: Kinderen en 

volwassen 

- Max. aantal gebruikers: 2 

 

 

Plaatsing Take Out Waterbaan 
 - Veiligheidsvoorschriften en op- en afbouw instructies volledig doorlezen. 

 - Rol de waterbaan op het droge uit. 

 - Zorg voor 3,5 meter vrije ruimte rondom de attractie. 

 - Gebruik altijd geaarde stopcontacten en geheel afgerolde haspels (Let op dat deze ondersteboven 

worden gelegd). 

- Plaats de blowers niet in een looproute en buiten bereik van derden op een minimale afstand van 8 

meter van de attractie.  

- Tijdens het opblazen mogen er zich geen personen in of op de attractie bevinden. 

- Anker de attractie altijd met de bijgeleverde spanbanden (de spanbanden moeten goed zichtbaar 

zijn en niet in looproutes worden geplaatst 

 - Controleer de attractie op beschadigingen, indien beschadigingen aan de attractie, neem direct 

contact op met TimTom Events.  

- De attractie moet voor gebruik volledig zijn opgeblazen en mag alleen gebruikt worden op water. 

- De waterdiepte dient minimaal 2 meter te zijn i.v.m. voorkoming van verwonding bij een eventuele 

val 

- Het betreden en gebruik maken van de attractie is altijd op eigen risico. 

- Gebruik de attractie nooit bij een windkracht hoger dan 5 op de schaal van beaufort. 

- Is er geen daglicht aanwezig, controleer dan of de (elektrische) lichtbronnen op ruime afstand van 

de attractie zijn geplaatst in verband met mogelijk brandgevaar. Gebruik de attractie nooit onverlicht. 
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        Algemene veiligheidsvoorschriften 

- Zorg voor herkenbare begeleiding die op de hoogte zijn van de gebruiksaanwijzing met een minimale 

leeftijd van 18 jaar.  

- De begeleiding dient er op te letten dat de deelnemers de attractie uitsluitend gebruiken waarvoor die 

bedoeld is. Er mag niet op de randen en/of bogen van de attractie worden geklommen. Het is ook verboden 

om salto's te maken en ander ruig spel te vertonen. 

- De begeleiding dient ervoor te zorgen dat er niet onder de waterbaan door wordt gezwommen.  

- De begeleiding dient zorg te dragen dat de deelnemers in bezit zijn van zwemdiploma's. 

- Zorg voor een EHBO contact zodat indien noodzakelijk u hier een beroep op kunt doen.  

- De attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten.  

- De attractie mag NIET worden betreden met schoenen, etenswaren, drank, kauwgom, schmink, dieren 

en/of scherpe voorwerpen.  

- Mensen onder invloed van drank en/of verdovende middelen mogen GEEN gebruikmaken van de attractie.  

- Zorg voor een goede en veilige (geaarde) stroomaansluiting van de attractie (vrije stroomgroep). - Dek bij 

regen de stroomaansluiting van de attractie af.  

- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend onder toezicht gebruik maken van de attractie.  

- Personen met brillen, beugels en/of andere uistekende voorwerpen betreden de attractie op eigen risico.  

 - Houdt in- en uitgangen vrij.  

- Bij een eventuele stroomstoring of calamiteit als eerste alle deelnemers van de attractie halen. Er kan pas 

gebruik worden gemaakt van de attractie wanneer de situatie weer in orde is. 

- Haal de stroom niet van de attractie af zolang de attractie nog in het water ligt maar trek de attractie eerst 

op het droge. 

- Haal de stroom niet van de attractie af zolang er zich nog personen op de attractie bevinden.  

- Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en de attractie leeg te laten lopen.  

- Men dient ieder uur te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan  

 alle normen.  

- Laat grote en kleine deelnemers om de beurt gebruik maken van de attractie. De minimale lengte is 120cm 

en de maximale lengte 180cm. 

- U dient de attractie te allen tijde aan te ankeren, gebruik hiervoor de spanbanden (zorg ervoor dat deze 

zichtbaar zijn en niet in een looproute).Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact op te nemen 

met TimTom Events, alvorens u de attractie opbouwt en in gebruik neemt.  

- Breng geen moeilijkheidsfactoren aan.  
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