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keep it safe

Welkom bij Superjump! 
Ons park is helemaal corona-proof. Volg de basisregels 

en geniet van onze unieke jump-beleving.

Voel je je ziek? 
Blijf dan liever thuis en breng geen andere mensen in gevaar.

Ontsmet of was regelmatig je handen. 
We hebben overal in het park handhygiëne voorzien.

Moet je niezen, snuiten of hoesten?
Doe het in een papieren zakdoek en gooi die weg in een afvalbak. 
Als je geen zakdoek hebt, doe het dan in je elleboog.

1,5m
Hou voldoende afstand!
Voor elkaars veiligheid houden we allemaal voldoende afstand.

Volg onze signalisatie!
we hebben heel ons park voorzien van signalisatie 
om een veilige en vlotte doorstroom te garanderen.

Mondmasker verplicht!
bij binnenkomen en Bij elke verplaatsing in ons park en wachtruimte.
Springen kan zonder mondmasker voor -12j.

Kom maximum 20 minuten voor je springuur.
Kom niet meer dan 20 minuten voor het springuur 
om drukte te vermijden.

check regelmatig onze website en social media!
Op onze website, in onze newsletter en social media vind je steeds de 
laatste updates wat betreft de laatste richtlijnen.

Werken volgens de nieuwe COVID-19 maatregelen:

Op vrijdagochtend 23 oktober heeft de overheid aanvullende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan. 

Nieuwe maatregelen sinds 23/10:

• De maximale capaciteit van de trampoline zone is nog meer beperkt, zodat iedereen voldoende vrije ruimte heeft 

 en zich veilig volgens de nieuwe richtlijnen kan bewegen in het park. 

• Online reserveren is aangeraden om zeker te zijn van je plaatsje.

• Een mondmasker dragen is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar bij het betreden van het gebouw. Ook tijdens het jumpen is mondmasker verplicht voor ieder boven de 12j.

• Ouders of begeleider mogen plaatsnemen in onze wachtruimte, waar je gezellig kan vertoeven en wifi gratis ter beschikking is. 

 Deze wachtruimte hebben we extra vergroot met 1000m². Alles om iedereen veilig, gezellig en zonder zorgen te kunnen ontvangen. 

Reserveren:

• Gelet op de capaciteitsbeperking, is online reserveren ten zeerste aanbevolen.

• Nadat je online je plaatsje geboekt hebt, krijg je een mail toegestuurd om je ook te registreren. Het is aan te raden om dit ook vooraf te doen.

Horeca  ruimte wordt wachtruimte:

• De horeca zijn we verplicht te sluiten. En dit sinds maandag 19 Oktober. 

• Automaten waar je een frisdrank of water kan aankopen, staan in een veilige aparte ruimte ter beschikking.

• Onze horecaruimte wordt tijdelijk omgevormd tot een gezellige wachtruimte. Een grote gezellige “living” met wifi, TV, 

 heel wat stopcontacten die zorgen voor volle batterijen van smartphones, …

• Zelf meegebrachte consumpties zijn niet toegelaten.

• Ouders of begeleider mogen toezicht houden en plaatsnemen in onze gezellige, veilige extra grote wachtruimte in hun eigen bubbel.

SuperJump Feestjes: 

• Ten gevolge van de nieuwe COVID-19 maatregelen en de hieraan gekoppelde verplichte horecasluiting

 kunnen onze arrangementen niet doorgaan volgens onze normale formules: feestjes zijn beperkt tot enkel Jump-sessies.

• Enkel feestjes met Jump-sessies zijn mogelijk. 

• Voor de reeds geboekte feestjes zijn we hierdoor verplicht, deze in overleg te verplaatsen of om te zetten in een cadeaubon. 

 Ook passen we deze samen met jullie graag aan naar een “SuperJump Springparty”.

 Dit proces begeleiden we graag persoonlijk. Diegene die reeds een feestje geboekt hebben bij SuperJump krijgen een persoonlijke mail, zodat we samen met jullie dit kunnen behartigen. 

Lessen:

• De Freestyle lessen gaan gewoon door. Ouders of begeleider kunnen plaatsnemen in de wachtruimte.

• Fitworx lessen kunnen in aangepaste vorm eveneens doorgaan, waarbij de 1,5 meter afstandsregel uiteraard van toepassing is. 

Algemeen:

• De maximale capaciteit van de trampolinearena is verder beperkt.

• De kleedkamers zijn gesloten.

• Toiletten zijn nog wel geopend zoals gebruikelijk. Mondmasker verplicht als je naar toilet gaat.

• Het park is voorzien van de nodige info, signage en handgel dispencers. We verzoeken je deze handgel dispencers te gebruiken zoals aangewezen. 

 Alsook de aanwijzingen van ons personeel te volgen en afstand te houden wanneer je in de rij staat.

• In navolging van de nieuwe richtlijnen zal SuperJump mogelijks andere openingstijden hanteren. 

 Consulteer de aangepaste openingsuren via de website van het park voor meer informatie.

• Een mondmasker dragen is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar bij het betreden van het gebouw. Ook tijdens het jumpen is een mondmasker verplicht vanaf +12j.

• We verzoeken iedereen om voor en na het jumpen en op de aangegeven plekken, zijn/haar handen te desinfecteren.

• We vragen om jullie thuis reeds om te kleden. Kleedkamers zijn namelijk gesloten. 

• We verzoeken iedereen met een verkoudheid, grieperige symptomen (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) of wanneer een huisgenoot koorts heeft, thuis te blijven.

• Neem contact op met het park om reeds gemaakte reserveringen te verzetten.

Het samen strikt naleven van alle maatregelen is nodig om veilig met elkaar te kunnen blijven jumpen en fun te beleven bij SuperJump. 

Ons doel is en blijft ook in deze tijden om de hofleverancier te zijn van Fun en Freestyle Experiënce! Wij vragen dan ook ieders medewerking.

Keep the positive vibes, Keep it Safe

SuperJump 


