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ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Bijkomende info kostprijs
A. De vervoersvergoeding bedraagt €1,50 per kilometer. Dit wordt eenmalig
berekend op basis van de afstand die Google Maps aangeeft voor een route
vanaf het adres van de verhuurder tot bij de klant. Voor de springkastelen zit
de eerste 20km inbegrepen in de huurprijs.
B. Alle prijzen zijn exclusief btw. Deze btw dient overigens, voor zowel
particulieren als professionelen, niet betaald te worden gezien het juridisch
statuut van onze onderneming.

2. Betaling
De betaling van de gehuurde artikelen gebeurt…
A. OF contant bij in ontvangst name van de gehuurde artikelen OF op voorhand
per overschrijving op het volgende rekeningnummer: BE80 7310 4294 2477
met vermelding van uw offertenummer. Houdt er rekening mee dat -in geval
van overschrijving- het volledige of resterende bedrag op onze rekening moet
staan ten tijde van de levering. Zo niet, is een contante betaling ter plekke
vereist.
B. Voor sommige reservaties kan een voorschot gevraagd worden. Deze is dan
pas bevestigd wanneer we dat ontvangen hebben op het volgende
rekeningnummer: BE80 7310 4294 2477 met vermelding van uw
offertenummer. U krijgt nadien een bevestiging via mail van ons.
C. Facturen die nog niet betaald werden, zoals de opties bij puntje 2A
voorstellen, dienen ten laatste 14 dagen na de facturatiedatum betaald te
worden via het op de factuur aangegeven rekeningnummer. Indien de
facturen onbetaald blijven na de vervaldag, zullen zij vermeerderd worden
met 15%, dit met een minimum van 50 Euro.

3. Annulering
De vergoeding die u dient te betalen bij annulering, hangt af van de termijn die nog rest tot
de dag dat het materiaal door ons geleverd zal worden. De aangerekende transportkosten
zullen van dit totaalbedrag afgehouden worden, alvorens het percentage te berekenen.
A. 4 weken tot 1 week voordien: 30% van het totaalbedrag
B. 1 week tot 48 uur voordien: 50% van het totaalbedrag
C. 48 uur of minder voordien: 70% van het totaalbedrag
Door slecht weer = enkel van toepassing op de springkastelen!
Ook in dit geval zullen de aangerekende transportkosten van dit totaalbedrag afgehouden
worden, alvorens het percentage te berekenen.
D. Tot 48 uur voordien: Gratis
E. 48 uur of minder voordien: 40% van het totaalbedrag
F. De dag zelf: 60% van het totaalbedrag
Deze bedragen zullen gefactureerd worden en dienen ten laatste 14 dagen na de
facturatiedatum voldaan te worden.

4. Verlies of schade:
A. De goederen worden in perfecte staat en zonder enige gebreken aan de
huurder ter beschikking gesteld, de huurder doet er dan ook alles aan om
schade te vermijden.
B. De huurder is volledig aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies of
diefstal van de goederen.
C. Bij schade dient u de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te brengen!
D. Stickers, plakband, duimspijkers, nietjes en schroeven aanbrengen op de
gehuurde artikelen is ten strengste verboden!

5. Verplichtingen en controle:
A. De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal gedurende de
huurperiode.
B. Indien het leveren niet op de afgesproken datum OF op het afgesproken uur
kan worden uitgevoerd omwille van weersomstandigheden (o.a. storm),
ziekte, staking of overmacht, kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld
worden.
C. Het verhuurde goed dient te worden teruggeven in de staat waarin het zich
bevindt ten tijde van levering.
D. De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van de verhuurder. Het is de
huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of aan derden in
gebruik te geven.

Bijkomende voorwaarden springkasteel
6. Plaatsing
A. Het springkasteel dient op een vlakke en/of zachte ondergrond, bij voorkeur
gras, geplaatst worden. Het mag niet geplaatst worden op een puntige
ondergrond (kiezels, glas, ...)!
B. De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden. Deze is bestand
tegen water. Indien u de blower uitschakelt mag deze weer worden aangezet
als de motor volledig tot stilstand gekomen is.
C. Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden.
D. De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen.
E. Wanneer het springkasteel niet lijkt te passen bij plaatsing, valt dit onder
puntje 3C en zal er 70% van de totaalprijs in rekening gebracht worden, plus
½ van de transportkosten. Controleer daarom zeker of de tent die u
reserveert, weldegelijk op uw gewenste locatie past.

7. Ondergrond
A. Indien het springkasteel op zand of braakliggende grond moet geplaatst
worden vragen wij 25 euro extra voor het extra kuiswerk.
B. Op zand moet de blower overigens op houten platen of op karton kunnen
gezet worden zodat deze geen zand kan aanzuigen. Indien dit niet kan en de
blower zit bij ophaling vol zand zal deze gefactureerd worden aan de klant.

8. Verantwoordelijkheid
A. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke
ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en
andere ondergronden, schade aan elektrische installaties.
B. Permanent toezicht van een volwassene (+18) is ten allen tijde verplicht.

9. Wat bij regen?
A. Bij regenweer blijft het kasteel gewoon in opgeblazen toestand staan.
B. Uitgezonderd bij rukwinden en/of onweer mag het springkasteel tijdelijk
afgelaten worden:
i. Stroom uitschakelen
ii. Haringen aan één kant uit de grond trekken
iii. De muren naar binnen plooien
iv. Springkasteel dubbelvouwen zodat er niet veel water kan inlopen.
Indien het toch open blijft liggen sijpelt er water in het binnenste en
ontstaat er schade die door de huurder dient betaald te worden.
Belangrijk: na de regen het kasteel zo snel mogelijk terug opblazen
zodat het kan drogen.

10. Gebruik van de attracties
A. Brillen, schoenen, sleutelhangers of andere puntige voorwerpen zijn strikt
verboden tijdens het gebruik van het luchtkasteel. Dit om materiële en
lichamelijke schade te voorkomen.
B. Verboden om op de muren te klimmen of te hangen.
C. Verboden te eten of te drinken op het kasteel.
D. Het voorste gedeelte dient enkel als opstap. Hierdoor is het uit
veiligheidsoverwegingen ook verboden hierop te springen.
E. Een springkasteel is ontworpen voor kinderen. Permanente begeleiding dient
aanwezig te zijn.
F. De besproken beperkingen in gebruik zijn niet limitatief opgesomd.

6. Voorzieningen
A. De huurder moet stroom van 220V voorzien voor de blower die bij het
springkasteel geleverd wordt. Dit is een normaal stopcontact.
Uitzondering: Het Big Minion springkasteel telt in totaal drie blowers van elk
1100W. Zorg dus voor voldoende aansluitingen én een stroomkring die dit
aankan!
B. De huurder zorgt voor een vrije doorgang van minimum één meter om het
springkasteel tot op zijn plaats te krijgen.
Uitzondering: Voor het Big Minion springkasteel is een doorgang van
minimum 1m20 vereist. Alsook een grotendeels vlakke ondergrond, met zo
weinig mogelijk hoogteverschillen.
C. Voorzie rond het springkasteel een ruimte van minstens 50 centimeter langs
elke zijde.
Bijvoorbeeld: 4x3,5m springkasteel  benodigde ruimte: minimum 5x4,5m

Bijkomende voorwaarden Partytenten
11. Aanbevelingen
A. De huurder neemt akte van het feit dat er geen grondzeil of vloerplaten
voorzien zijn bij de verhuring van de tent.
B. Het is ten strengste verboden om hittebronnen te plaatsen onder/in de
tenten.
Onder hittebronnen wordt verstaan: barbecue op gas, kolen of elektriciteit,
gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven en dergelijke. Voor het
verwarmen van de tenten is de huurder verplicht om bij gebruik de
noodzakelijke veiligheids- en zorgvuldigheidsmaatregelingen te treffen en
goedgekeurde apparatuur te gebruiken.
C. Bij dreigend noodweer dient de tent geheel gesloten te worden. De huurder
zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal
telefonisch contact opnemen met de verhuurder.
Bij rukwinden boven 70km/u of in geval van storm dient de tent worden
afgebroken om schade te voorkomen.
D. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor
ongevallen veroorzaakt door storm of ongevallen veroorzaakt door de
huurder zelf, of schade veroorzaakt aan derden, onverschillig of deze zich
binnen of buiten de tent bevinden.

12. Plaatsing
A. Gelieve rekening te houden met een ruimte van minimum 20cm aan elke zijde
van de tent. Dit om te voorkomen dat de tent ergens tegen schuurt en er zo
schade ontstaat. Tevens geeft ons dit ook voldoende ruimte om makkelijk op
te kunnen bouwen.
Bijvoorbeeld: 5x10m tent  benodigde ruimte: minimum 5,40x10,40m
B. Wanneer de tent niet lijkt te passen bij plaatsing, valt dit onder puntje 3C en
zal er 70% van de totaalprijs in rekening gebracht worden, plus ½ van de
transportkosten. Controleer daarom zeker of de tent die u reserveert,
weldegelijk op uw gewenste locatie past.
Door te reserveren gaat de klant akkoord met alle gestelde voorwaarden.

