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GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN HANDLEIDING AANHANGER 
 
Je krijgt de verantwoording over onze aanhanger. Wij hopen dat je er veel plezier 
mee zult beleven en er zorg voor zult dragen dat ook de mensen na jou er nog net 
zoveel plezier mee kunnen hebben. 
 
 
Huisregels van de aanhanger: 
- De aanhanger dient schoon ingeleverd te worden zowel buiten als binnen. 
- Eigen kenteken meenemen en bevestigen aan de aanhanger net als na 

gebruik eigen kenteken verwijderen van de aanhanger. 
- Verloopstekkers zijn op kantoor te verkrijgen. Deze dienen samen met de 

sleutel weer ingeleverd te worden. 
 

Algemene informatie over de aanhanger: 
- De aanhanger heeft als maatvoering; 1,30 breed, 2,50 lang en 1,50 hoog. 
- Het is v.v. een vaste opbouw met twee deuren. 
- Het betreft een enkel asser met neuswiel. 
- Het is afsluitbaar. 
- Wielklem meegeleverd. 
- Wanneer de aanhanger is aangekoppeld valt deze onder de WA-verzekering 

van het trekkende voertuig. 
 
Gebruik van de aanhanger: 
De aanhanger is goed met eigen handen te bewegen, nadat het neuswiel op de 
goede hoogte is gedraaid. Indien deze niet aangekoppeld is, let dan op(!) want 
dan kantelt de aanhanger met mogelijk schadelijke gevolgen! 
De aanhanger is waterdicht en afsluitbaar en met de wielklem zet je de 
aanhanger veilig aan straat. 
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GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN HANDLEIDING BUFFETTAFELS 
 
Je krijgt de verantwoording over onze buffettafels. Wij hopen dat je er veel plezier 
mee zult beleven en er zorg voor zult dragen dat ook de mensen na jou er nog net 
zoveel plezier mee kunnen hebben. 
 
 
Huisregels van de buffettafels: 
- De statafels zijn van plastic dus zet geen hete materialen op de statafel. 
- Zet de statafels goed neer zodat deze niet per ongeluk inklapt. 
 
Algemene informatie over de buffettafels: 
- De buffettafel heeft een omtrek van 0,75 cm en hoogte van ongeveer 1,80 

meter. 
- We hebben 3 buffettafels beschikbaar. 
- De buffettafels dienen schoon te worden teruggebracht. 
 
Gebruik van de aanhanger: 
De buffettafel is uitklapbaar, maar niet demonteerbaar, eenvoudig te vervoeren 
en stevig om aan te leunen. 
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GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN HANDLEIDING STATAFELS 
 
Je krijgt de verantwoording over onze statafels. Wij hopen dat je er veel plezier 
mee zult beleven en er zorg voor zult dragen dat ook de mensen na jou er nog net 
zoveel plezier mee kunnen hebben. 
 
 
Huisregels van de statafels: 
- De statafels zijn van plastic dus zet geen hete materialen op de statafel. 
- Zet de statafels goed neer zodat deze niet per ongeluk inklapt. 

 
Algemene informatie over de statafels: 
- De statafel heeft een doorsnede van 0,85 cm en hoogte van ongeveer 1,07 

meter. 
- Eventueel hebben we er 4 tafelrokken bij zitten. Deze mag je ook lenen maar 

ze dienen schoon ingeleverd te worden. 
- We hebben 4  statafels beschikbaar. 
- De statafels dienen schoon te worden teruggebracht. 
 
Gebruik van de statafels: 
De statafel is uitklapbaar, maar niet demonteerbaar, eenvoudig te vervoeren en 
stevig om aan te leunen. 
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GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN HANDLEIDING PARTYTENT 
 
Je krijgt de verantwoording over onze partytent. Wij hopen dat je er veel plezier 
mee zult beleven en er zorg voor zult dragen dat ook de mensen na jou er nog net 
zoveel plezier mee kunnen hebben. 
 
 
Huisregels van de partytent: 
- De partytent dient door minimaal twee personen opgezet te worden.  
- Controleer voor vertrek van EXTRA Makelaars of je alle benodigdheden hebt 

ontvangen: 
- Haringen (groene tas); 
- Witte zijwanden (grijs krat en losse tas); 
- Tent (blauwe tenthoes). 

- De partytent mag niet aan derden uitgeleend, verhuurt of in gebruik worden 
genomen. 

- De partytent dient volgens gebruiksvoorschriften/handleiding te worden 
opgezet en worden opgeruimd. 

- De partytent moet schoon en droog teruggevouwen worden. 
 
Algemene informatie over de partytent: 
- Voor het transport is een ruime laadbak nodig. Hiervoor kan de aanhanger 

geleend worden. Deze kan je apart reserveren en is alleen mogelijk wanneer 
deze beschikbaar is. 
 

Gebruik van de partytent: 
De opbouw van de tent: 
1. Rol de tent, op de twee demontabele wieltjes, centraal naar de plek waar hij 

ongeveer moet komen te staan. 
2. Open de riem aan de onderzijde en maak het klittenband los langs de zijkant. 

Verwijder de hoes en de beschermkap. 
3. Op de korte zijdes onderaan staat op het aluminium ‘OPEN’ geschreven. 
4. Til met twee handen bij ‘OPEN’ de tent op, en loop tegelijkertijd uit elkaar.  
5. Het zeil op spanning brengen door riempjes ten plaatse van de kruisingen (6x) 

vast te maken. 
6. Het dak van het frame op spanning brengen door de hoeken van de korte 

zijdes, met de voet vast te houden en tegelijk, per zijde, omhoog te duwen 
totdat deze vastklikt. 

7. Het frame op hoogte brengen door de hoeken van de korte zijdes, met de voet 
vast te houden en tegelijk, per zijde, omhoog te duwen totdat deze vastklikt. 

8. Afhankelijk van weersomstandigheden en locatie moet naar eigen inzicht 
worden bepaald of de tent nader dient te worden verankerd. In de 
bijgeleverde groene tas zitten alle benodigdheden. 

 
De opbouw van de zijwanden: 
Mocht je gebruik willen maken van de zijwanden neem deze dan separaat mee. in 
het krat liggen de zeilen netjes opgevouwen en in de aparte tas zit het zeil met 
raam, het raam mag niet gevouwen worden en moet opgerold worden! 
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Er zijn vier zijwanden: dichte zijde kort (4 meter), dichte zijde lang (6 meter), 
zijde met deur kort en zijde met ramen lang. 
 

1. Bevestiging gaat met behulp van sterk klittenband, over de gehele lengte. 
2. De zeilen zijn tevens om de palen te bevestigen met behulp van klittenband. 
3. Bij gebruik van meerdere zeilen bestaat de mogelijkheid deze aan elkaar te 

bevestigen met behulp van klittenband. 
 
De afbouw 
1. De zeilen netjes opvouwen, echter het zeil met raam dient te worden 

opgerold, het bovenste en onderste deel vouw je op het raam en dan rol je het 
raam op. De tas is net zo lang als de hoogte van het raam.  

2. De zeilen in de lengte strekken en naar elkaar toevouwen, daarna als een drie-
luik vouwen en de lengte opvouwen, zodat het in de bijgeleverde tas past. 

3. Het hoofdzeil (dak) laten zitten. 
4. Voordat de tent in elkaar ‘geschoven’ wordt, de riempjes (6x) los maken. 
5. De beschermkap goed erop zetten, vraagt iets geduld, maar past prima. 
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GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN HANDLEIDING JBL PARTYBOX 
 
Je krijgt de verantwoording over onze JBL partybox. Wij hopen dat je er veel 
plezier mee zult beleven en er zorg voor zult dragen dat ook de mensen na jou er 
nog net zoveel plezier mee kunnen hebben. 
 
 
Huisregels van de JBL partybox: 
- Controleer voor vertrek van EXTRA Makelaars of je alle benodigdheden hebt 

ontvangen: 
- Snoer voor stroomverbinding naar een gewone wandcontactdoos 220 volt; 
- Snoer voor stroomverbinding naar de auto, met 12 volt verbinding. 

- De JBL partybox kan worden verbonden via bluetooth, USB of aux. 
- Het is mogelijk om een TV, gitaar of microfoon aan te sluiten. Deze producten 

zijn echter niet bijgeleverd. 
- De JBL partybox kan aan andere JBL boxen gekoppeld worden binnen een 

straal van 10 meter.  
- Om te kijken of en hoeveel de accu nog is opgeladen, druk op een willekeurige 

knop. 
- De JBL partybox werkt continue wanneer aangesloten op netstroom.  
- De duur van de accu is variabel en afhankelijk van gebruik. 
- Het is mogelijk om middels een USB kabel een toestel op te laden. 
 
Algemene informatie over de JBL partybox: 
- Li-ion batterij ingebouwd. 
- Stroomverbruik 60 W. 
- USB output 5V = 2,1 A. 
- Luidsprekers 2 woofers en 3 tweeters. 

 
Gebruik van de JBL partybox: 
De JBL partybox bestaat uit één geheel en is niet demonteerbaar, als deze het 
niet meer doet, dan direct retourneren naar EXTRA makelaars. 
 
De bijgeleverde kist is op maat gemaakt en dient ter bescherming tijdens vervoer, 
pak het op de juiste manier met zorg weer in, na gebruik. 
 
Het kan staan, maar ook liggen, let dan op dat de twee tweeters zich aan de 
bovenkant van de luidspreker bevinden. 
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GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN HANDLEIDING HEATER 
 
Je krijgt de verantwoording over onze heater. Wij hopen dat je er veel plezier mee 
zult beleven en er zorg voor zult dragen dat ook de mensen na jou er nog net 
zoveel plezier mee kunnen hebben. 
 
 
Huisregels van de heater: 
- Controleer voor vertrek van EXTRA Makelaars of je alle benodigdheden hebt 

ontvangen: 
- Heater; 
- Gasfles; 
- Aansluitmogelijkheden. 

- Het apparaat kan liggend vervoerd worden, maar transport dient zorgvuldig te 
gaan. Ook in staande positie dient het apparaat gezekerd te worden, tegen 
omvallen. 

- Plaats de heater op een stevige vlakke ondergrond. 
- Gebruik alleen bijgeleverde propaan- of butaangas. 
- Draai de gaskraan na gebruik goed dicht. 
- Het is voor gebruik buitenshuis, waarbij tevens voldoende ventilatie moet zijn, 

25% van het oppervlakte van de wanden moet open zijn. 
- De ventilatieopeningen nooit bedekken en vrij van vuil houden. 
- De heater wordt erg warm hier dus niks opleggen. 
- Vervangen van een gasfles buitenshuis doen, op de wettelijk bepaalde manier. 
- Het apparaat nooit verplaatsen als het aan staat. Eerst uitzetten, verplaatsen 

en eventueel opnieuw aanzetten. 
- Het apparaat heeft een omval beveiliging; als dit gebeurt schakelt hij vanzelf 

uit, daarna gasfles dichtdraaien. Bij schade niet meer gebruiken en ter 
reparatie aanbieden via EXTRA makelaars. 

- Als de vlam dooft door wind of anders draai dan gasfles onmiddellijk dicht. 
Geef het ontsnapte gas dan 5 minuten de tijd te vervliegen, alvorens je de 
heater opnieuw aansteekt. 

- Zorgvuldig gebruik is noodzakelijk, niet door kinderen en 
handelingsonbekwame personen te gebruiken. 

- In geval van problemen of wantrouwen van het apparaat, het apparaat niet 
gebruiken en doorgeven aan EXTRA makelaars. 
 

Algemene informatie over de heater: 
- Brandstof; propaangas of butaangas. 
- Afmetingen: 2,20m hoog en een diameter van 0,80m. 
 
Gebruik van de heater: 
Het aanzetten: 
1. Bedieningsknop moet op ‘off’ staan. 
2. Draai gasfles open. 
3. Duw de bedieningsknop in en draai het tegen de klok in. Nu komt gas vrij en 

stroomt het naar de brander. Het kan tot 60 seconden duren voordat het gas 
de brander heeft bereikt. 

4. Draai de ingedrukte knop door naar de ontsteking, ‘igniter’. Je hoort een klik 
die de waakvlam ontsteekt. De knop wil dan niet verder, houdt hem dan nog 
30 seconden ingedrukt en laat de knop dan rustig opkomen. 

5. Controleer of de waakvlam brandt, zo niet, dan bovenstaande herhalen! 
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6. Als de waakvlam ‘pilot’ brandt ontsteek je de brander door de knop weer 
in te drukken en tegen de klok in naar ‘low’ te draaien.  

7. Je kan variëren, naar eigen wens van warmte door de knop steeds in te 
drukken en van ‘high’ naar ‘low’ te draaien. 

 
Het uitzetten: 
1. Duw de bedieningsknop in en draai hem via ‘low’ en ‘pilot’ op de ‘off’ stand. 
2. Draai de gasfles dicht. 
3. Nadat de heater is uitgezet moet je wachten totdat deze is afgekoeld voordat 

hij opnieuw gestart kan worden. 
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GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN HANDLEIDING SPRINGKUSSEN 
 
Je krijgt de verantwoording over ons springkussen. Wij hopen dat je er veel plezier 
mee zult beleven en er zorg voor zult dragen dat ook de mensen na jou er nog net 
zoveel plezier mee kunnen hebben. 
 
 
Huisregels van het springkussen: 
- Geen schoenen, geen etenswaar in het springkussen en niet bovenop de 

zijwanden gaan hangen of leunen. 
- Gebruik is op eigen risico en initiatief. 
- Gebruik van het springkussen kan risicovol zijn en kan leiden tot (zwaar) 

lichamelijk letsel, wees hier alert op. 
 
Algemene informatie over het springkussen: 
- Benodigde ruimte is ongeveer 3,5 x 3,5 meter. 
- In 15 seconden is het kussen opgeblazen, hetgeen betekent dat het afbouwen 

dus meer tijd en aandacht vraagt! Hiervoor hebben we een instructie video 
gemaakt. Wij vragen je om de instructie op te volgen. 

- De totale set bestaat uit: 
- Een blazer, aan te sluiten op netstroom, waarbij men zelf eventueel een 

verlengsnoer nodig heeft. 
- Het kussen, welke is in te pakken in het stuk zeil dat met touwen 

dichtgesnoerd wordt en tevens gebruikt wordt als inloop voor de ingang 
van het kussen. 

- Inklapbaar karretje, door intrekken van de veer aan de onderkant kan de 
beugel neer worden geklapt en is deze eenvoudig te vervoeren. 

- Spanbanden en touwen om te verpakken en om het springkussen vast te 
zetten aan vaste objecten of aan bijgeleverde grondharingen. 

 
Gebruik van het springkussen: 
De opbouw 
Het kussen uitvouwen, kijken of de touwtjes aan de achterzijde aan elkaar gelust 
zijn zodat de luchtflap dichtzit. Als deze los zitten ga je als volgt te werk: de lussen 
door de metalen ogen halen en vervolgens het ‘houtje-touwtje’ principe (lus door 
lus) en in de laatste lus een eenvoudige knoop. De blazer aansluiten op de slurf 
aan de achterkant van het kussen. De band moet zo zitten dat de slurf er niet 
afloopt, dus hoeft niet super strak te zitten! Zorg ervoor dat de blazer met slurf 
recht achter het kussen staat! Het zeil waar het kussen in zit kan prima worden 
gebruikt om onder de instap van het kussen te leggen, als een soort ‘deurmat’. 
Bovendien is het makkelijk voor schoenen. 
 
De afbouw 
Allereerst de stekker eruit halen. De slurf los maken. Vervolgens het kussen goed 
leeg laten lopen. Dit gaat vrij vlot, maar kan worden versneld door de touwtjes aan 
de achterzijde los te maken en luchtflap te openen. Je gaat als volgt te werk: je 
begint met het invouwen van de entree, daarna de wanden afsluitend met de 
achterzijde (zo klappen de zijkanten automatisch naar binnen) zodat het een 
vierkant wordt. Het kussen moet dan als een drie-luik in elkaar worden gevouwen 
tot ongeveer een meter breed, door de links en rechts naar binnen en op elkaar te 
vouwen. Naar de slurf toe oprollen zodat de laatste lucht er beter uit kan. De rol 
vervolgens van de spanbanden voorzien. Deze rol kan als één pakket dan worden 
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ingerold in het losse zeil, waarbij de ringen/ ijzeren ogen aan de zijkant zitten. 
Het zeil kan dan middels het willekeurig rijgen door alle ijzeren ogen, 
samengesnoerd worden zodat het een geheel wordt. Dit past dan op het karretje 
en is het goed te vervoeren. 
 
 
VRIJWARINGSOVEREENKOMST 
 
Het gebruik van het springkussen kan een gevaarlijke activiteit zijn. Om deze 
reden is deze vrijwaringsovereenkomst van toepassing op het gebruik van het 
springkussen. 
 
Gebruiker en EXTRA Makelaars komen het volgende overeen: 
- De gebruikers erkennen nadrukkelijk en komen met EXTRA Makelaars 

overeen dat het gebruik van het luchtspringkussen gevaarlijk kan zijn en dat 
er een risico bestaat dat de gebruiker (zwaar) lichamelijk letsel oploopt. De 
gebruikers verklaren nadrukkelijk dit risico bewust te nemen. 

- De gebruikers vrijwaren EXTRA Makelaars onvoorwaardelijk en 
onherroepelijk van alle claims, eisen, rechtszaken, verplichtingen, schade en 
aansprakelijkheid inzake overlijden, persoonlijk lichamelijk letsel, gedeeltelijke 
of gehele invaliditeit, schade, alsmede medische- en ziekenhuisrekeningen 
van de gebruikers of medegebruikers. De gebruikers verklaren nadrukkelijk 
dat in het voorgaande inbegrepen is eventuele claims die voortkomen uit 
achteloosheid of door andere gebruikers dat het voorgaande zo breed bedoeld 
wordt als de wet dat toestaat. 

- Deze vrijwaring is de volledige overeenkomst tussen de gebruikers en EXTRA 
Makelaars betreffende de hier genoemde onderwerpen. 

- Als één of meerdere van de voorzieningen in deze vrijwaring illegaal, ongeldig 
en/of niet uitvoerbaar blijken te zijn, dan zal deze voorziening volledig 
scheidbaar zijn van de rest van de vrijwaring. Deze vrijwaring zal vervolgens 
gehandhaafd blijven alsof de illegale, ongeldige en/of onuitvoerbare 
voorziening nooit onderdeel geweest in van deze vrijwaring. Alle overgebleven 
voorzieningen van deze vrijwaring blijven in dat geval onverminderd van 
kracht. 

- Gebruiker heeft aangereikte gebruiksvoorschriften en handleiding goed 
doorgenomen en/of gelezen op de website van EXTRA Makelaars en verklaart 
als zodanig te handelen. 

- Gebruiker dient het kussen volgens de voorschriften en goed gebruik, schoon, 
droog en op de juiste manier opgevouwen terug te brengen.  

- Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
 


