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Pret maken, actief leven en buiten spelen
Buitenspeelgoed maken waar kinderen en ouders écht blij van worden. Met die droom zijn de 

oprichters in 2011 begonnen met het ontwikkelen van buitenspeelgoed onder de naam EXIT Toys. 

Eén ding weten we nog altijd zeker: plezier staat voorop! 

Buitenspelen is een feest! 
Buiten beleven kinderen de mooiste avonturen. Bij EXIT Toys zijn we ervan overtuigd dat leuk 

buitenspeelgoed zorgt voor éxtra veel speelplezier. Want hoe stoerder, mooier en uitdagender het 

speelgoed, hoe liever kinderen ermee spelen. Juist daarom staat het ontwerp en de speelwaarde 

van onze producten voorop. We gaan graag op zoek naar nét dat beetje extra.

Veiligheid voorop 
We doen er alles aan om producten te ontwikkelen die veilig zijn voor kinderen. Het is voor ons 

dan ook vanzelfsprekend dat onze producten voldoen aan de strengste normen op het gebied van 

consumentenveiligheid.  

Voordat we een product op de markt brengen, laten we onafhankelijke en deskundige tests 

uitvoeren voor de vereiste certificaten. We voeren ook voortdurend controles uit tijdens de 

productie en we blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en 

regelgeving. Enkel de producten die voldoen aan de strengste normen van EXIT Toys vind je terug in 

ons assortiment.

Heb je een vraag of opmerking? Wij helpen je graag!  
Wij stellen het zeer op prijs dat je bij ons klant bent en danken je voor het vertrouwen in EXIT Toys 

en onze producten. Omdat we open staan voor jouw mening, zijn jouw opmerkingen en ideeën van 

harte welkom. Zodat we onze producten nog verder kunnen verbeteren, ontwikkelen en uitbreiden. 

Bezoek de wereld van EXIT Toys op www.exittoys.com en ontdek ook onze andere mooie en stoere 

buitenspeel producten of neem eenvoudig contact op via info@exittoys.com. We voorzien je graag 

van persoonlijk advies. 
 
Go play outside! 
team van EXIT Toys
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Alleen door volwassenen in elkaar te zetten.

2. Veilig gebruik van de trampoline  
Gefeliciteerd! Uw trampoline is nu helemaal in elkaar gezet, en u kunt meteen beginnen te genieten 

van het interessante springplezier.

Voor een veilig gebruik moet u de volgende waarschuwingen goed begrijpen en onthouden, want 

onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

WAARSCHUWINGEN
• WAARSCHUWING. Alleen voor persoonlijk gebruik buitenshuis.

• WAARSCHUWING. VERSTIKKINGSGEVAAR! - Kleine onderdelen. Niet voor kinderen jonger dan 3 jaar.

• WAARSCHUWING. Geen salto’s.

• WAARSCHUWING. Slechts één gebruiker tegelijk. Gevaar voor botsing.

• WAARSCHUWING. Springen zonder schoenen.

• WAARSCHUWING. Gebruik de mat niet als het nat is.

• WAARSCHUWING. Maak geen salto’s of andere moeilijke sprongen.

• WAARSCHUWING. Spring altijd in het midden van de mat. 

• WAARSCHUWING. Maak uw zakken en handen leeg voordat u springt.

• WAARSCHUWING. De trampoline moet door een volwassene in elkaar gezet worden volgens de 

montage-instructies en daarna vóór het eerste gebruik gecontroleerd worden.

• WAARSCHUWING. Ga er niet uit door middel van een sprong. U moet beheerst en voorzichtig op en 

van de trampoline klimmen. Spring nooit op of van de trampoline en gebruik de trampoline nooit 

als middel om op of tegen een ander voorwerp te stuiteren.

• WAARSCHUWING. Eet niet tijdens het springen.

• WAARSCHUWING. Beperk de tijd van ononderbroken gebruik, en neem om de 10 minuten een 

pauze.

• WAARSCHUWING. Sluit altijd de opening van het net voordat u gaat springen.

• WAARSCHUWING. Gebruik de trampoline niet bij harde wind en zet hem goed vast.

• WAARSCHUWING. De trampoline is niet bedoeld om in de grond ingegraven te worden.

Max. gebruikersgewicht 

• VOOR U UW TRAMPOLINE BEGINT TE GEBRUIKEN: Lees en begrijp de 

informatie in deze handleiding. Zoals bij alle fysieke sporten en activiteiten bestaat het risico 
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dat de deelnemers een blessure oplopen. Om uw toekomstig plezier te verzekeren en letsel te 

voorkomen, moet u de nodige veiligheidsregels en -tips in acht nemen. 

• Het is aan te bevelen de trampoline op een vlakke ondergrond te plaatsen, op minstens 2 mtr. 

van een constructie of obstakel, zoals een hek, garage, huis, overhangende takken, waslijnen of 

elektrische draden.  

• Trampoline mag niet over beton, asfalt of een ander hard oppervlak worden geïnstalleerd, noch in 

de nabijheid van andere conflicterende installaties (bijv. opvulbaden, schommels, glijbanen, klimrek-

ken...). 

• Wijzigingen die door de consument aan de originele trampoline worden aangebracht (bv. het toev-

oegen van een accessoire), moeten volgens de instructies van de fabrikant worden uitgevoerd. 

• Als de trampoline en de omheining verplaatst moeten worden, moeten ze door twee volwasse-

nen verplaatst worden, horizontaal gehouden worden, en minimaal opgetild worden. Indien nodig 

kunnen de trampoline en de omheining uit elkaar gehaald worden om ze te verplaatsen. Om de 

trampoline uit elkaar te halen, volgt u de stappen van de montage in omgekeerde volgorde. 

• Zelfborgende moeren en schroeven zijn slechts geschikt voor één keer opzetten, en moeten 

vervangen worden na afbraak van de trampoline en/of het veiligheidsnet. 

• Het veiligheidsnet heeft een beperkte levensduur, te vervangen na 2 jaar gebruik. 

• Het is aan te bevelen de trampolines op een vlakke en effen ondergrond te plaatsen, met min-

stens 3 mtr. afstand tot andere bouwsels, of obstakels, b.v. schutting, garage, huis, boomtakken, 

waslijnen, of elektriciteitskabels. 

• De trampoline mag niet over harde oppervlakken zoals asfalt, beton enz. geplaatst worden. 

•Vervang defecte onderdelen volgens de aanbeveling van de leverancier. 



www.exittoys.com 20MTR-010-V01

• Wijzigingen aan de trampoline (b.v. toevoeging van een accessoire) moeten gebeuren volgens de 

instructie van de leverancier. 

• Om gebruik zonder toezicht en ongeoorloofd gebruik te voorkomen, moet de trampoline steeds 

beveiligd zijn als hij niet in gebruik is; 

• Houd de gebruiker voortdurend onder toezicht terwijl de trampoline in gebruik is.

3. ZORG EN ONDERHOUD 
Het is belangrijk om aan het begin van elk seizoen en ook met regelmatige tussenpozen controles 

en onderhoud van de belangrijkste onderdelen uit te voeren (frame, veersysteem, mat, bekleding, 

en ombouw), waarbij erop gewezen moet worden dat als deze controles niet worden uitgevoerd, de 

trampoline 

gevaarlijk kan worden.

• Controleer of alle bouten en moeren goed vastzitten en draai ze zo nodig vast;

• Controleer of alle veerverbindingen (pitpennen) nog intact zijn en tijdens het spel niet kunnen 

losraken;

• Controleer alle afdekkingen en scherpe randen en vervang ze indien nodig;

• Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het onderhoud;

• Trampolines voor buiten moeten voorzien zijn van een inrichting die bij sterke wind verplaatsing 

door wind voorkomt (b.v. stalen staven in de grond of lasten zoals zandzak of waterzak) en/of 

zaken die wind vangen, zoals net en mat, moeten verwijderd worden;

• In bepaalde landen kunnen tijdens de winterperiode de sneeuwbelasting en de zeer lage temper-

atuur de trampoline beschadigen. Het is aan te bevelen de sneeuw te verwijderen en de mat en 

het veiligheidsnet binnenshuis op te bergen;

• Controleer of de mat, de vulling, de omheining en het zachte oppervlak geen gebreken vertonen;

• Vervang het net na 2 jaar gebruik;

• Bij harde wind kan de trampoline omwaaien, hij moet dan naar een beschutte plaats worden verp-

laatst of gedemonteerd worden. Een andere mogelijkheid is om het aan de grond vast te maken 

met geschikte hulpmiddelen, zoals met touwen en palen.
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4. Garantie
1. Na de datum van de aankoopfactuur heeft de eigenaar van de EXIT trampoline een:

Black Edition / Silhouette / Tiggy 

- 2-jaar garantie op het breken van het frame 

- 1-jaar garantie op de veren 

- 1-jaar garantie op de beschermrand en de springmat. 

- 1-jaar garantie op het scheuren van het net

Lotus / Allure 

- 5-jaar garantie op het breken van het frame 

- 2-jaar garantie op de veren 

- 2-jaar (Classic) garantie op de beschermrand en de springmat. 

- 3-jaar (Premium) garantie op de beschermrand en de springmat. 

- 2-jaar garantie op het scheuren van het net

Dynamic / PeakPro 
- 10-jaar garantie op het breken van het frame 

- 5-jaar garantie op de veren 

- 2-jaar garantie op de beschermrand en de springmat. 

- 2-jaar garantie op het scheuren van het net

2. De garantie geldt alleen voor de materiaal- en constructiefouten met betrekking tot dit produkt 

of de onderdelen ervan.

3. De garantie vervalt indien: 

• Dit product verkeerd en/of onzorgvuldig gebruikt wordt en zodanig gebruikt wordt dat het niet 

aan zijn doel beantwoordt.

• Dit product niet volgens het instructieboekje gemonteerd en onderhouden is.

• Technische reparaties aan dit product niet vakkundig worden uitgevoerd.
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• Onderdelen, die achteraf gemonteerd zijn, niet voldoen aan de technische specificaties van het 

betrokken produkt of verkeerd gemonteerd zijn.

• Defecten het gevolg zijn van klimatologische invloeden zoals corrosie, UV-stralen of normale 

desintegratie.

• Het produkt verhuurd wordt of op een andere manier ter beschikking gesteld werd aan 

verschillende niet nader genoemde personen.

4. EXIT Toys zal alle materiaal- en constructiefouten die tijdens de garantieperiode door EXIT Toys 

zijn vastgesteld, naar eigen keuze herstellen of vervangen.

5. De eigenaar van de EXIT Toys Trampoline heeft alleen recht op de garantie als hij het product ter 

inspectie aanbiedt bij een EXIT Toys dealer. Het moet overhandigd worden aan de EXIT Toys dealer, 

vergezeld van de originele aankoopfactuur..

6. In case of material and construction defects that have been ascertained by EXIT Toys, the 

product or its components will be repaired or replaced – according to its choice – free of charge 

during the warranty period mentioned in Article 1.

7. Als de aanspraak op garantie niet gerechtvaardigd is, zijn alle kosten voor rekening van de 

eigenaar.

8. Deze garantie kan niet aan derden worden overgedragen.

9. De trampoline is ontworpen voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de trampoline te 

verhuren of te plaatsen in openbare ruimten zoals scholen of kinderdagverblijven. De garantie en 

alle andere aansprakelijkheden vervallen als de trampoline verhuurd wordt of in openbare ruimten 

gebruikt wordt.



Contact Information:
 
Dutch Toys Group B.V. 
Edisonstraat 83 
7006RB Doetinchem, The Netherlands

EXIT Toys is a registered trade mark of Dutch Toys Group

+31 314 323 005 
info@exittoys.com 
www.exittoys.com
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