Algemene Voorwaarden verhuur springkastelen
Artikel 1 : Offertes en bestekken – Afsluiting van het contract
Al onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Illustraties, tekeningen en foto’s ter
verduidelijking van de offerte of bij de bestelling worden enkel gegeven ter inlichting en maken geen deel uit van
de overeenkomst. Technische specificaties worden slechts bij benadering opgegeven, zij verplichten de
verhuurder tot niets en kunnen geenszins aanleiding geven tot klachten of prijsvermindering. Behoudens
tegenstrijdige bepalingen zijn onze prijzen inclusief BTW.
Artikel 2 : Levering en plaatsing
2.1. De levering is uitgevoerd op het moment van de overhandiging aan de huurder of zijn aangestelde, hetzij bij
aflevering aan de vervoerder.
2.2. De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de huurder. De verhuurder kan op geen enkele wijze
aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies, eens het materiaal de verhuurder verlaten heeft. De
verzekering voor dit risico is niet in de prijs inbegrepen.
2.3. Bij vertraging van de levering heeft de huurder geen recht op schadevergoeding of vernietiging van de
bestelling. Schadevergoeding kan door de huurder enkel geëist worden indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk
werd bedongen.
2.4 De huurder of diens gemachtigde dient aanwezig te zijn bij levering, plaatsing, en ophaling. Elk oponthoud bij
levering en plaatsing wordt aangerekend aan 10 € per begonnen kwartier (bv. ontruimen garage om de doorgang
naar de tuin mogelijk te maken).
2.5 De huurder dient te beschikken over elektriciteit van 220 Volt, minstens 16 ampère te leveren tot aan de
achterkant van het springkasteel (verlengkabel dient klaar te liggen). De huurder dient de luchttoevoer
permanent te controleren
2.6 De huurder dient te beschikken over een vlakke oppervlakte voor plaatsing (max. helling 5%), vrij van alle
scherpe objecten (stenen, glas,…) bij voorkeur gras of zand waarop het kasteel volledig vrij kan staan met een
afstand van minimum 1 meter rondom rond het kasteel (zie afmetingen in technische fiche). Achter het
springkasteel staat de motor die minimum een ruimte van 1 m achter het kasteel nodig heeft. Indien het
springkasteel toch op een harde ondergrond staat, of de bijgeleverde piketten niet kunnen gebruikt worden, dient
de huurder zelf het nodige materiaal te voorzien voor de verankering van het springkasteel (zandzakjes,
betonblokken, parasolvoeten,…).
2.7. De huurder voorziet zichzelf of een ander volwassen persoon om te helpen bij het plaatsen en afbreken van
het springkasteel, zoniet wordt een meerprijs van 20 € aangerekend.
2.8. Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten, dit kan slechts na onderling
akkoord.
2.9. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige
huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan
de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkend de huurder
uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het
correct gebruik ervan op de hoogte is.
Artikel 3 : Aanvaarding van het materiaal
3.1. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de
levering geen bemerkingen schriftelijk werden overgemaakt aan de verhuurder, het materiaal in perfecte staat
ontvangen werd. Na het verstrijken van deze termijn wordt het materiaal geacht conform de bestelling en in
perfecte staat te zijn ontvangen, en zal geen enkele klacht betreffende zichtbare en verborgen gebreken nog
aanvaard worden.
3.2. De ingebruikname van het geleverde materiaal houdt een aanvaarding in en staat gelijk met een erkentenis
dat de goederen in goede staat en conform de bestelling werden geleverd.
Artikel 4 : Betaling
4.1. Het volledige saldo moet vereffend zijn vooraleer de levering uitgevoerd wordt. De huurder blijft nochtans
verantwoordelijk voor de goede bewaring van de goederen en hij draagt het volledige risico van de zaak, zelfs
door toeval of overmacht.
4.2. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 12 % per jaar tot volledige terugbetaling.
4.3. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag, zonder ernstige
redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijze van forfaitaire
schadevergoeding, met 15 %, met een minimum van 75 EUR en een maximum van 25000 EUR, zelfs bij
toekenning van termijnen van respijt.

4.4. Alle inning- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de huurder.
Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven
van geen enkel van de bovenvermelde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als
schuldvernieuwing.
Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud en ontbinding van de verkoop
5.1. Zolang de huurder niet al zijn verbintenissen heeft uitgevoerd mag de huurder het materiaal niet in gebruik
nemen. Het is de huurder tevens verboden de goederen te monteren, te integreren of andere wijzigingen toe te
brengen aan het materiaal.
5.2. Indien de huurder in gebreke blijft al zijn verbintenissen uit te voeren in de zin van artikel 5.1., heeft de
verhuurder het recht de goederen terug te nemen, ongeacht waar zij zich bevinden, op kosten van de huurder. In
dat geval heeft de verhuurder het recht de ontbinding van de verkoop te vorderen met een schadevergoeding ten
laste van de huurder.
5.3 Kosteloze annulering is mogelijk tot 24u op voorhand op het moment van levering. Annulering binnen de 24u
voor afgesproken lever moment zal leiden tot het aanrekenen van 50% van de afgesproken huurprijs.
Artikel 6 : Aansprakelijkheid
6.1.De aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde goederen is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte
waarborgen.
6.2. Deze waarborg dekt evenwel niet : het verkeerd gebruiken of verkeerde behandeling van de producten,
materialen of toestellen – schade veroorzaakt door overmacht – een handeling of al dan niet opzettelijke fout van
om het even welk persoon, waaronder de huurder of zijn aangestelde – vorst of vochtschade.
6.3. De verhuurder zal in geen geval t.o.v. de huurder aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse verliezen, zelfs
indien deze het gevolg zijn van een miskenning van de overeenkomst, een nalatigheid of elke andere
tekortkoming vanwege de verhuurder, zijn personeel of zijn aangestelde, en zelfs indien zij bij het sluiten of voor
het begin van de overeenkomst door de verhuurder en/of huurder voorzienbaar waren.
6.4 De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de opof afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. De huurder is
verantwoorderlijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel weze. De huurder is er toe
gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid n.a.v. het gebruik van attracties te laten verzekeren bij een
erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst
name tot wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.
6.5 De huurder kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de gehuurde goederen bij het verkeerdelijk
gebruik volgens de bepalingen in de gebruiksvoorschriften.
6.6 De bepalingen in de gebruikersvoorschriften zijn eveneens voorwaarden om het gehuurde goed te mogen
gebruiken door de huurder.
Artikel 7 : Bevoegde rechtbank
Al onze verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil zal onderworpen worden
aan de gerechtshoven van Hasselt.

Gebruiksvoorschriften
Elke bepaling in deze gebruiksvoorschriften zijn verplicht te volgen en dienen ook als voorwaarde om het
springkasteel te mogen gebruiken.
1) Zorg dat de plaats waar het springkasteel komt te staan vrij is van objecten die het kunnen beschadigen. Zorg
voor een vrije ruimte van minimaal 1 meter rond het springkasteel. Eens geplaatst mag het springkasteel niet
meer verplaatst worden.
2) Tijdens het gebruik zorgt de huurder voor continu toezicht bij het springkussen en houd aandacht voor de
bepalingen in deze gebruiksvoorschriften.
3) Klimmen op de randen is niet toegestaan en kan zeer gevaarlijk zijn.
4) Gebruikers van het springkussen dienen zich te ontdoen van scherpe of uitstekende voorwerpen zoals
schoenen, messen, sleutels, brillen,…
5) Gebruikers die onder invloed verkeren van alcohol en/of andere drug en/of medicijnen die een gevaarlijke
bijwerking hebben, mogen onder geen enkele voorwaarde gebruik maken van het luchtkasteel.
6) Mensen met hart- of nekproblemen of zwangere vrouwen wordt afgeraden het luchtkussen te gebruiken.
7) Binnen treden in de constructie via de luchtuitlaten is ten strengste verboden.
8) Eten en/of drinken is NIET toegestaan op het springkasteel. (ook geen kauwgom, snoep, of andere..)
9) De attractie mag ondanks alle verankeringen nooit gebruikt worden bij windkracht 4 of hoger. Laat het kasteel
af door de stekker uit te trekken.
10) Kinderen vanaf 3 tot 14 jaar zijn toegelaten op het springkasteel. Het springkasteel is NIET geschikt voor
volwassenen. Dieren zijn NIET toegelaten op het springkasteel. Maximum 10 kinderen tegelijk op het
springkasteel toegelaten. Eventuele schade zal aan de huurder aangerekend worden.
11) Bij regen laat het luchtkasteel gewoon opstaan. LAAT HET SPRINGKASTEEL NOOIT AF IN DE REGEN. Het
luchtkasteel loopt dan vol water en dit kan beschadigingen veroorzaken.
12) Plaats geen heet voorwerp (zoals een BBQ) vlakbij de springkastelen. De kinderen kunnen zich hieraan
verbranden of de springkastelen kunnen hierdoor beschadigd geraken.
13) Hou de kinderen weg van de motor. De motor moet voldoende lucht kunnen aanzuigen. Dek de motor niet
af. ook niet wanneer het regent. Het toestel is er voor gemaakt om in alle weersomstandigheden te functioneren.
14) Bij ophaling moet het kasteel opgeblazen kunnen worden, en controleren we of het niet beschadigd is. U kan
dan het beste even mee controleren zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.
15) Springkasteel nooit aflaten als er nog kinderen in of op het springkasteel aanwezig zijn!
16) Salto’s en ruw spel zijn verboden.
17) Indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen.
18) De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal.
19) Bij twijfel over het gebruik contacteer ons +32 (0) 474/41.06.60

