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Aangenaam....

● Koen De Maertelaere
● Professionele speelvogel
● Voorzitter NVCS
● Lid BE delegatie in de CEN comissie
● Lid raad van beheer VZW Speelom
● Lid van de CEN werkgroep opblaasbare 

speelstructuren
● Actief in Benelux, Duitsland, Frankrijk
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EN 14960:2006

● Opblaasbare structuren maken geen deel uit 
van de EN 1176 reeks (speeltoestellen)

● De scope in deze norm is heel specifiek 
opgesteld :

● Veel testonderdelen van speeltoestellen zijn 
overgenomen bij opblaasbare structuren
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● De standaard specificeert veiligheidsvereisten 
voor opblaasbare spelelementen waarbij de 
primaire activiteit bouncing of glijden is. Het 
geeft maatregelen om risico's alsook 
ongevallen te minimaliseren voor zij die 
betrokken zijn bij het ontwerp, productie en 
verdeling van opblaasbare spelelementen.

● Deze standaard is toepasbaar voor 
opblaasbare spelelementen bedoeld voor 
kinderen tot 14 jaar en dit voor zowel 
individueel als gezamenlijk gebruik.
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● Deze standaard is niet toepasbaar op 
opblaasbare water elementen, speelelementen 
voor privégebruik, opblaaselementen uitsluitend 
gebruikt voor bescherming, gebruikt voor 
reddinsgactiviteiten, of andere types van 
toestellen waar bouncen en glijden niet de 
hoofdactiviteit is.

● Deze standaard geeft aan welke minimale 
voorzieningen het kind zullen beschermen 
tegen gevaren dat hij of zij niet kan voorzien 
tijdens het te verwachten gebruik van de 
structuur of op een manier die mogelijk te 
voorzien is.
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De verschillende types :
Castle
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De verschillende types :
A Frame
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De verschillende types :
A Frame Raincover
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De verschillende types :
Multi Play Centre
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De verschillende types :
Obstacle course
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De verschillende types :
Inflatable slide
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De verschillende types :
Enclosed Inflatable
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Diverse vereisten

De gebruikte materialen moeten onder 
andere voldoen aan verschillende trek en  

brandtesten

Naden dienen uit niet rottend materiaal 
gemaakt te zijn. De lengte van de steken is 

eveneens vastgelegd

Netten die gebruikt worden mogen niet 
beklimbaar zijn (30x30 mm)
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In en uitgang

● Een opstap of oploop zal breed genoeg zijn om 
de volledige in en uitgang te beslaan.

● Een opstap of oploop zal als diepte minimum 
1,5 maal de hoogte tot het speeloppervlak 
waaraan het bevestigd is bedragen.
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Valruimte

● Aan iedere open zijde dient er minimum 1,2 m 
valruimte aanwezig te zijn.

● De max valhoogte mag aan de open zijde 630 
mm bedragen in onbeladen toestand.

● De valruimte moet een valdempende 
eigenschap bezitten voor een valhoogte van 
630 mm.

● Als een nadar geplaatst wordt aan het toestel 
dan dient deze op 1,8 m van de toestelwand 
staan of  op 3,5 meter aan de open zijde.
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Verankering van het toestel

● Ieder toestel dient over minimum 6 
verankeringspunten te beschikken.

● Afhankelijk van het type toestel, hoogte, 
windbelasting, oppervlakte van de wanden en 
dit aan een wind van 6 beaufort worden de 
aantal ankerpunten berekend.

● Ankerpunten op de uiterste hoeken tellen elk 
slechts voor 50 %
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Hoe kan een verankering eruit zien?
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Hoe kan een verankering eruit zien?
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Wat dient u als 
Uitbater/gebruiker te weten?
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U dient een handleiding te 
ontvangen met daarin :

● Lijst van de verschillende onderdelen.
● Beschrijving hoe het toestel verankerd moet 

worden op verschillende ondergronden.
● Maxim windsnelheid waarbij het toestel veilig te 

gebruiken is.
● Beschrijving van de noodzakelijke ruimte voor 

plaatsing en gebruik van het toestel.
● Maximale hellingshoek van de site.

Opstellingsinformatie
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U dient een handleiding te 
ontvangen met daarin :

● Constant toezicht noodzakelijk.
● Minimum aantal noodzakelijke toezichthouders.
● Maximum aantal gelijktijdige gebruikers.
● Verbieden van scherpe objecten, schoenen, 

etc.
● Wat te doen bij een ongeval of incident?

Gebruiksinformatie


