HUURVOORWAARDEN
PRIJS

- Prijs is inclusief BTW.
- De huursom is cash te betalen bij levering, alsook een waarborgsom van € 100 per
springkasteel.
- In de huurprijs zitten opstelling en afbouw inbegrepen. Wij vragen steeds 1 persoon
aanwezig tijdens opzetten en ophaling om een handje toe te steken. Indien niet aan deze
voorwaarde wordt voldaan, hebben wij het recht om € 25 van de waarborg in te houden.
- In geval van niet- of laattijdige levering kan de huurder geen enkele schadevergoeding eisen
van de verhuurder.
- Materiaal en toebehoren blijven ten alle tijden eigendom van de verhuurder.

STROOM

- Wij voorzien een verlengkabel; de huurder dient op max 10 meter van het springkasteel een
stopcontact (220V) te voorzien.
- De stekker nooit uittrekken terwijl er nog op het springkasteel gesprongen wordt!
- In geval van regen steeds de stekker afdekken!
- De motor nooit afdekken terwijl hij in werking is; dit veroorzaakt oververhitting.
- De motor is bestand tegen regen.
- De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen om oververhitting te voorkomen.

PLAATSING

- Plaatsing mag niet gebeuren op steenslag, oneffen terrein en op plaatsen waar puntige
voorwerpen voorkomen.
- Een ideale ondergrond is gras of zand.
- Indien plaatsing op een zachte ondergrond, wordt het springkasteel steeds verankerd door de
verhuurder.
- Indien plaatsing op een harde ondergrond (beton, klinkers…), moet de huurder zelf instaan
voor de verankering.
- Rondom het springkasteel dient er steeds 1 meter vrije ruimte te zijn. Het springkasteel
beweegt door het vele springen en mag zeker nergens tegenaan schuren om beschadigingen te
voorkomen.
- Eenmaal geplaatst, mag het springkasteel niet meer verplaatst worden.

SCHADE

- De huurder staat in voor het gebruik van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor
eventuele schade aan het materiaal of schade ten gevolge van verkeerd gebruik.
- Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door
abnormaal gebruik, zullen worden doorgerekend aan de huurder.
- Na ontvangst van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het
materiaal zich bevindt. Door de in ontvangst name erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich
van de goede staat en de werking van de gehuurde materialen heeft vergewist.
- De verzekering van de gehuurde toestellen is steeds ten laste van de huurder.

WEERSOMSTANDIGHEDEN

- Bij een korte bui het springkasteel opgeblazen laten.
- De huurder zal bij storm, hevige regen of onweer, of ’s nachts het materiaal en toebehoren in
veiligheid brengen. (Hou er rekening mee dat een springkasteel naargelang grootte tussen
100kg en 200kg kan wegen!)
- Bij hevige buien gepaard gaande met wind: water laten aflopen, springkasteel aflaten en
muren en torens naar binnen plooien, om dan het springkasteel in twee te vouwen. Indien het
niet in twee gevouwen wordt, kan er water binnensijpelen met schade tot gevolg. Deze zou op
de huurder verhaald kunnen worden.
- Steeds de stekker afdekken in geval van regen!

NIET TOEGELATEN

- Het springkasteel mag niet met schoenen, brillen, noch met gevaarlijke of scherpe
voorwerpen of ander speelgoed betreden worden.
- Ook het nuttigen van eetwaren, snoepgoed, ijsjes of drank in het springkasteel is verboden..
- Het is verboden op/over de muren te klimmen of aan de muren of dwarsbalken te hangen.
- Volwassenen betreden het springkasteel enkel in geval van nood.

ONGEVALLEN

- Bij ongevallen is de huurder verantwoordelijk.
- De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen
van welke aard ook.
- De verzekering van de gehuurde toestellen is steeds ten laste van de huurder.

