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Algemene veiligheidsinstructies 
 

Voor het gebruik van de trampoline moet alle onderstaande informatie nagelezen 

worden. 

 

- Dubbelcheck bij ieder gebruik indien de trampoline nog in goede staat is, indien er stukken 

ontbreken, vermijd dan ieder gebruik 

- Zorg ervoor dat er slechts één persoon de trampoline gebruikt, het gebruik van meerdere 

personen wordt ten strengste afgeraden 

- Wanneer de trampoline wordt gebruikt door kinderen jonger dan 14 jaar, zorg er dan voor 

dat er altijd een volwassene aanwezig is om toezicht te houden 

- Het wordt ten strengste afgeraden om de trampoline te betreden met schoenen 

 

Maximum belastbare gewicht trampoline 244 cm: 50 kg 

Maximum belastbare gewicht trampoline 365 cm: 100 kg 

 

Instructies voor het gebruik van de trampoline  

 

In het begin moet je wennen aan het gevoel en de vering van de trampoline. Houd het hoofd recht 

op en richt de ogen op de rand van de trampoline. De focus moet liggen op de basis van je 

lichaamshouding en je moet elke (basis-)sprong met gemak en controle uit kunnen voeren.  

Het enige wat je hoeft te doen om een sprong af ter remmen is je knieën scherp buigen voordat ze in 

contact komen met de mat van de trampoline. Deze techniek moet je oefenen op het moment dat je 

de basissprongen aan het leren bent. 

De vaardigheid van het afremmen van de sprongen moeten worden gebruikt op het moment dat je 

je evenwicht of de controle over de sprong dreigt te verliezen.  

Begin altijd met het oefenen van de meest eenvoudige sprongen en zorg ervoor dat deze goed onder 

controle zijn voordat er verder wordt gegaan met een moeilijker en meer geavanceerde sprong. Bij 

een gecontroleerde sprong is het landingspunt op de mat hetzelfde als het punt waar de sprong 

begon.  

Op het moment dat moeilijkere sprongen gemaakt gaan worden voordat de basissprongen onder 

controle zijn verhoogt dit de kans op verwondingen. Spring niet langere tijd achter elkaar door op de 

trampoline omdat vermoeidheid de kans op verwondingen vergroot. Spring een korte periode en laat 

daarna anderen springen. Zo heeft iedereen plezier! Nooit meer dan 1 persoon tegelijkertijd op de 

trampoline! Bij het springen op de trampoline kun je het beste een T-shirt, korte broek of een 

joggingbroek dragen.  

 

Springen kan op gymschoenen, sokken of blote voeten. Schoenen met een harde zool, zoals tennis- 

schoenen, niet dragen op de trampoline. Dit zal overmatige slijtage veroorzaken aan de springmat. 
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Als je een beginnend springer bent kun je het beste een shirt met langen mouwen en een lange 

broek aan trekken om jezelf zo te beschermen tegen schaafwonden.  

 

Om veilig op de trampoline te klimmen moet de hand op het frame gelegd worden. Hierna kun je 

over het frame op de springmat stappen en je erop laten rollen. Stap nooit direct op het frame en 

grijp je ook niet vast aan het randkussen.  

Bij het verlaten van de trampoline kun je je hand ter ondersteuning op het frame leggen om ze 

gemakkelijk van de springmat op de grond te stappen. 

Kleinere kinderen moeten geholpen worden met het opstappen en afstappen van de trampoline. 

Spring niet roekeloos op de trampoline omdat dit de kans op verwondingen vergroot. De sleutel tot 

veiligheid en plezier op de trampoline is de controle en beheersing van verschillende sprongen. 

Probeer nooit om een andere springer te overklassen door hoger te willen springen!  

Gebruik de trampoline alleen onder toezicht van een volwassene.  

 

Waarschuwingen en richtlijnen 

 

Op- en afstappen: Wees zeer voorzichtig bij het op- en afstappen van de trampoline. Bij het 

opstappen van de trampoline nooit de pad vastgrijpen, op de veren stappen of vanaf een ander 

object (bijvoorbeeld dak of ladder) op de trampoline springen. Dit verhoogt de kans op 

verwondingen. Bij het verlaten van de trampoline niet vanaf de trampolinemat op de grond springen. 

Dit ongeacht de samenstelling van de grond. Kleine kinderen kunnen hulp nodig hebben bij het op- 

en afstappen van de trampoline.  

Het gebruik van alcohol en drugs: Gebruik geen alcohol of drugs bij gebruik van de trampoline. Dit zal 

uw kans op verwondingen vergroten omdat deze lichaamsvreemde stoffen uw 

inschattingsvermogen, reactietijd en algehele coördinatie beïnvloeden.  

In aanraking komen met de veren: Blijf tijdens het springen in het midden van de springmat. Dit zal 

het risico op verwondingen verminderen omdat er zo minder kans is om te landen op de veren. Zorg 

er altijd voor dat het randkussen bevestigd is op de trampoline. Spring of stap niet direct op het 

randkussen omdat deze niet bestemd is om het gewicht van een persoon te ondersteunen.  

Controleverlies: Probeer niet te moeilijke sprongen als je de basisbeginselen nog niet onder de knie 

hebt. Bij het uitvoeren van te moeilijke sprongen wordt de kans op verwondingen groter door het 

verliezen van de controle over de sprong of door het landen op het frame. Onder een gecontroleerde 

sprong wordt verstaan dat je landing op de zelfde plek plaatsvindt als waar je vertrok. Als je tijdens 

het springen de controle dreigt te verliezen, buig je knieën dan sterk voor het aanraken van de mat. 

Hiermee zal de controle herwonnen worden en kan er gestopt worden met de sprong.  

Salto’s: Voer geen enkele salto uit op deze trampoline. Als er een fout wordt gemaakt bij de 

uitvoering van de salto bestaat er de mogelijkheid dat u landt op uw hoofd of nek. Dit zal kans de 

kansen verhogen van een gebroken nek en rug wat kan resulteren in verlamming of overlijden.  

Vreemde voorwerpen: Gebruik de trampoline niet als er (huis)dieren, andere mensen of voorwerpen 

onder of op de trampoline aanwezig zijn. Dit zal de kans op verwondingen vergroten. Houd geen 
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voorwerpen in de hand tijdens het springen en plaats geen voorwerpen op de trampoline terwijl er 

iemand aan het spelen is op de trampoline. Takken, draden of andere voorwerpen die zich op de 

trampoline bevinden zal de kans op verwondingen vergroten.   
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Slecht onderhoud van de trampoline: Een trampoline in slechte staat zal uw kans op verwondingen 

vergroten. De trampoline dient voor ieder gebruik nagekeken worden op gebogen stalen buizen, 

gescheurde mat, losse of gebroken veren en de algehele stabiliteit van de trampoline.  

Weersomstandigheden: Wees u bewust van de weersomstandigheden bij het gebruik van een 

trampoline. Maak geen gebruik van de trampoline als de mat van de trampoline nat is. Hierdoor kan 

de springer uitglij- den en zichzelf verwonden. Als er een harde wind staat kan de springer zijn 

controle verliezen. Beperking van de toegang: Wanneer de trampoline niet wordt gebruikt, altijd de 

ladder op een veilige plaats bewaren, zodat kinderen niet op de trampoline kunnen spelen zonder 

toezicht .  

 

Waar plaats ik de trampoline?  

 

Boven de trampoline moet minstens 6 meter extra ruimte zijn en de trampoline moet op minstens 2 

meter afstand van andere objecten staan. 

Hou rekening met volgende factoren bij het plaatsten van de trampoline: 

 

- Zorg dat de ondergrond vlak is (geen beton, asfalt of andere harde ondergronden) 

- Zorg dat de omgeving goed verlicht is 

 

Onderhoud 

 

De trampolines van Hortensus zijn vervaardigd uit hoogwaardige en kwalitatieve onderdelen. Als 

deze met de juist zorg wordt onderhouden, dan bent u goed voor jaren speel- en springplezier. 

Controleer aan het begin van het seizoen steeds of alle onderdelen nog in goede staat zijn, indien 

niet, kan dit voor gevaar zorgen. Bij twijfel kan u altijd nieuwe onderdelen bestellen via onze website 

(www.hortensus.eu). 

Indien u de trampoline wenst te verplaatsen, doe dit dan met 2 personen. 

 

 

Garantie 

Voor garantie kan u steeds terecht op onze klantendienst. 

Contacteer ons via www.hortensus.eu. 

Deze trampoline werd geïmporteerd door: 

Confinity NV 

Dorp 16 

9830 Sint-Martens-Latem 

Belgium  

http://www.hortensus.eu/
http://www.hortensus.eu/
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Instructies voor montage 
 

- U heeft geen extra tools nodig voor het monteren van deze trampoline 

- Controleer bij het uitpakken of alle onderdelen aanwezig zijn, een overzicht kan u hieronder 

terugvinden. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan meteen contact op met onze 

klantendienst 

- Het wordt aangeraden om handschoenen te gebruiken tijdens het monteren van de 

trampoline, dit om kwetsuren te vermijden 

 

Lijst met onderdelen 

 

Beschrijving Trampoline 
244 cm 

Trampoline 
365 cm 

Trampolinemat met ringen 
(nummer 1) 

1 stuk 1 stuk 

Rand trampline (nummer 2) 1 stuk 1 stuk 

Rond frame (nummer 3) 6 stuks 8 stuks 

Poten trampoline (nummer 4) 3 stuks 4 stuks 

Extensions voor de poten 6 stuks 8 stuks 

Veren   

Handleiding 1 stuk 1 stuk 

Tool om veren te monteren 1 stuk 1 stuk 
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Opzetten van het frame 

 

Plaats alle onderdelen (poten, extensies, ronde buizen frame) op de grond (zie afbeeldingen 

hieronder): 

Trampoline 244 cm: 

 

 

Trampoline 365 cm: 
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Stap 1: Poten en extensies 

 

 

Stap 2: frame verbinden met de poten 

 

 

 

Stap 3: Als je stappen 1 en 2 vervolledigd hebt, dan zou de trampoline er moeten uitzien zoals op 

afbeelding 5. Nu kunnen alle stukken aan elkaar gezet worden is het frame volledig klaar 

(afbeelding 6). 

 

 

 

 



                                                                               www.hortensus.eu 

Stap 4: de mat van de trampoline bevestigen 

Opgelet: gebruik hiervoor enkel de tool die meegeleverd werd. Wees voorzichtig bij het installeren 

van de mat, er komt hier wel de nodige kracht bij kijken, draag indien mogelijk, beschermende 

handschoenen. 

Plaats de mat op de grond, binnenin het frame. 
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Stap 5: maak de mat vast aan het frame 

Maak eerst de mat vast op de plaatsen aangeduid op onderstaande afbeelding (A, B, C en D). 

Maak vervolgens de mat vast op de andere plaatsen, als de spanning te groot wordt, gebruik dan de 

meegeleverde tool. 
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Stap 6: Installatie van de rand 

A. Leg de rand over de springveren zodat alles bedekt is 

B. Bevestig de rand met de elastieken (zie afbeelding) 
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Handleiding veiligheidsnet 
 

Onderdelenlijst:  

Onderdeel Trampoline 244 cm Trampoline 365 cm 

Schuine talen buis met 
schuimbescherming (foto 1) 

6 stuks 8 stuks 

Rechte stalen buis met 
schuimbeschermer (foto 2) 

6 stuks 8 stuks 

Vloten (foto 3) 12 stuks 16 stuks 

Schroeven (foto 4) 12 stuks 16 stuks 

Moeren (foto 5) 12 stuks 16 stuks 

Plastieken T stukken (foto 6) 6 stuks 8 stuks 

Veiligheidsnet (foto 7) 1 stuks 1 stuk 

Kunststof buizen (foto 8) 6 stuks 8 stuks 

PVC hoezen (foto 9) 6 stuks 8 stuks 

Sleutel (foto 10) 1 stuk 1 stuk 
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Stap 1: 

 

Connecteer de 2 stalen buizen met elkaar zoals de afbeelding hieronder. Trek vervolgens de pvc hoes 

over de buizen. 

 

 

Stap 2: 

 

Plaats de stalen buizen in de T-stukken op het frame van de trampoline. 
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Stap 3: 

Maak alles vast met behulp van de schroeven en moeren. 

 

 

 

 

Stap 4: 

 

Bevestig het veiligheidsnet met de plastiek T-stukken op de uiteinden van de stalen buizen. 
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Stap 5: 

Maak de uiteinden vast met de touwtjes 

 

 


