
 

 

 

RODEOSTIER - Aandachtspunten voor afname. 

 

 
Alvorens u bij ons een Rodeostier huurt dient u rekenschap te houden met de volgende beschreven zaken. Reden 
van deze Aandachtspuntenlijst is dat u zodoende, alvorens u deze attractie huurt, goed geïnformeerd bent over wat 
u kunt verwachten en de mogelijk te treffen voorzieningen. 

 

Indien u akkoord gaat met onze Offerte en Algemene Voorwaarden geeft u daarmee ook aan dat u deze 
beschreven zaken goed heeft doorgenomen, hiermee akkoord gaat en op de hoogte bent van de benodigde 
voorzieningen en de mogelijk te treffen maatregelen. 

 

Specificaties Rodeostier 

Gewicht / afmeting mechanische Rodeostier:  270 kg / 160 x 90 x 165cm (lxbxh)  

Gewicht / afmeting bedieningskast:      30 kg / 50 x 50 x 100cm (lxbxh) 

Gewicht / afmeting valkussen:     65 kg / 120 x 100 x 50cm (lxbxh)  

 

Benodigde ruimte in gebruik 

Benodigde afmeting grondvlak:   Minimaal 7 x 7 meter  

Benodigde hoogte:    Minimaal 3 meter  

 

Vervoer 

Onze Rodeostier is een zeer zware en (zonder passend vervoersmiddel) moeilijk te vervoeren attractie. Heeft u 
geen passend vervoer dan raden wij aan om transport aan ons over te laten. 

Wij vervoeren de Rodeostier in een bus met laadklep, het beste vervoersmiddel hiervoor. Op onze vestigingen 
beschikken wij over een heftruck waardoor wij de Rodeostier moeiteloos op uw aanhanger zetten. Wanneer u met 
een aanhanger de attractie ophaalt dient u er rekening mee te houden dat deze op uw locatie ook weer af en op 
deze aanhanger moet. Dat lukt niet met mankracht! U heeft hiervoor hulpmiddelen als een rijplaat of heftruck echt 
nodig. Tevens dient u rekening te houden dat de aanhanger groot genoeg is en het gewicht kan en mag dragen. 

 

Voorzieningen 

 

Houdt u rekening met de volgende te treffen voorzieningen: 

 

• Benodigde ruimte van minimaal 6 x 6 meter en een hoogte van minimaal 3 meter. 

• Een vlakke en droge ondergrond welke goed te bereiken is met de Rodeostier. 

• Zeer belangrijk: 2 vrije stroomgroepen(220V) binnen 25 meter, zorg zelf voor 2 korte en geaarde haspels. 

• Minimaal 2 volwassen personen voor de op- en afbouw van de attractie. 

• Betrouwbaar en verantwoordelijk volwassen persoon voor bediening/begeleiding. 

• Heeft u een vergunning voor uw evenement nodig? Informeer bij uw Gemeente. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Verantwoordelijkheid 
 

Provent Group, bestaande uit Hollewand Evenementenverhuur Heino en Evenementenverhuur Spelotheek Beilen, 
is niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de Rodeostier gedurende de 
gehele verhuurperiode. De huurder is verantwoordelijk voor alle ongevallen en schade aan of door de Rodeostier. 
Lees voor het opzetten en gebruiken van de Rodeostier de gebruikershandleiding, deze krijgt u bij afname. Bewaar 
deze handleiding goed en handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.  

 

Begeleiding / Bediening 

Zorg voor een betrouwbaar, verantwoordelijk en volwassen persoon voor bediening en begeleiding van de 
Rodeostier. Vanzelfsprekend is deze persoon op de hoogte van de Gebruikershandleiding van de Rodeostier. 

 

Heeft u meer vragen alvorens u de Rodeostier wenst te huren dan beantwoorden wij graag uw vragen! 


