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Onze springkastelen dienen steeds te worden gesuperviseerd door de huurder , hij
moet ook waken over de hem toevertrouwde materialen.
De blaasinstallatie mag in geen geval afgedekt worden. Ook bij regenweer moet het
springkasteel opgeblazen blijven. Enkel bij hevig onweer en /of rukwinden mag het
kasteel tijdelijk worden afgelaten.
Overdekte springkastelen zijn nooit waterdicht , ze vormen vooral een bescherming
tegen de zon. Ze bieden slechts een kleine bescherming tegen de regen.
Onze springkastelen worden in de voormiddag geleverd , terug opgehaald vanaf 21
uur ’s avonds
Het is ten strengste verboden op de muren te klimmen. Ook niet om er aan te
hangen. Schoenen,puntige voorwerpen,brillen , etenswaren…. horen niet thuis in een
springkasteel.
Bij huur van meerdere dagen zal de huurder ervoor zorgen dat het springkasteel ’s
nachts veilig en droog opgeborgen wordt.
De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen
tijdens het gebruik , schade aan grasvelden en andere ondergronden , schade aan
elektrische installaties. De huurder is steeds verantwoordelijk 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 klant kan
steeds een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten ,bij een erkende
Belgische verzekeringsmaatschappij, om zich als dusdanig te verzekeren tegen elk
ongeval voortvloeiend uit het gebruik van de door ons verhuurde goederen.
De kosten die ontstaan door schade aan de gehuurde materialen,veroorzaakt door
onrechtmatig gebruik zullen verhaald worden op de huurder.
Springkastelen zijn voor kinderen niet voor volwassenen.
De buis die dienst doet als luchttoevoer tot het springkasteel dient steeds gestrekt te
liggen.
De huurder zorgt voor electriciteit ,220 V minimum 16 A en geaard ,tot aan de
achterkant van het springkasteel.
Het springkasteel wordt indien aanwezig steeds op gras of een zachte ondergrond
geplaatst. Indien niet mogelijk valt de verantwoordelijkheid om het springkasteel te
verankeren en permanente controle ten laste van de verhuurder daar, op een harde
ondergrond( beton, asfalt…..), wij het springkasteel niet op een veilige manier
kunnen verankeren.
Onze springkastelen worden normaliter kontant betaald bij levering.
Bovenop de huurprijs dient een waarborg betaald te worden van € 50.
Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van het factuur is een schadevergoeding
verschuldigd gelijk aan 15 % van het bedrag van de onbetaald gebleven factuur, zulks
van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is .
Elke vertraging in betaling geeft recht op een intrest van 1% per maand op de niet
betaalde sommen vanaf de datum van het factuur , zulks van rechtswege en zonder
dat hiertoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is
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