
Huurvoorwaarden Springkastelen
1) Reservering
Men kan telefonisch, per e-mail of via onze website reserveren. De reservering wordt steeds door 
ons bevestigd.

2) Betaling
Contante betaling bij levering. Alle prijzen zijn inclusief alle kosten inbegrepen.

3) Levering
De springkastelen en tenten worden door ons geleverd en weer afgehaald. Het tijdstip van de leve-
ring en afhaling is af te spreken.

4) Ondergrond
Een springkasteel moet steeds op een zachte vlakke ondergrond (gras) geplaatst worden. Indien dit 
onmogelijk is, gelieve dit bij reservatie te vermelden zodat wij het nodige materiaal kunnen voor-
zien. Zo niet kan altijd geweigerd worden het springkasteel op te stellen. Het kasteel mag in geen 
geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein, of op plaatsen waar puntige voorwerpen 
voorkomen. Als op vraag van de huurder het kasteel op een harde ondergrond (klinkers) dient ge-
plaatst te worden kan het niet verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijke voor de eventu-
ele schade die daaruit volgt. 

5) Plaatsing
Voor plaatsing hebben wij een vlakke doorgang nodig van minimaal 1. meter breedte. Het spring-
kasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden. De motor mag niet afgedekt worden en de 
luchttoevoer moet gestrekt blijven. Gelieve een meter vrije ruimte rondom het springkasteel te 
voorzien. MINSTENS 1 HELPENDE HAND TER BESCHIKKING

6) Elecktriciteit
Voorzieningen : elektriciteit van 220 volt, minstens 16 amp. te leveren tot aan de achterkant van 
het springkasteel (verlengkabel dient klaar te liggen). 

7) Veiligheid
Het kasteel mag enkel betreden worden onder toezicht van minstens één volwassene. Het is ver-
boden om op de muren te klimmen, hangen en naar beneden te trekken. Het is verboden om te 
eten, drinken, huisdieren, speelgoed, scherpe voorwerpen,... op het kasteel te brengen. Het kasteel 
mag niet met schoenen betreden worden. Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen en niet voor 
volwassenen. Men dient erop toe te zien dat de kinderen niet achter het kasteel aan de ventilator 
komen en het kasteel aflaten.

8) Wat bij regen?
Het springkasteel moet gans de huurperiode opgeblazen blijven (dus ook bij regen). Enkel bij 
hevige rukwinden moet het kasteel afgelaten en dubbelgevouwen worden zodat het water niet in 
het kasteel kan lopen. Koppel ook de motor en elektriciteitsleidingen af en leg deze op een droge 
plaats. Na de storm dient het kasteel zo snel mogelijk terug opgeblazen te worden zodat het terug 
kan drogen.
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9) Gratis slecht weer garantie 
Wanneer het KMI storm, zware wind of hevige regen voorspelt, kan je een gehuurd springkasteel 
gratis annuleren of van datum verplaatsen.

Let op, dit kan enkel tot 4u op voorhand en steeds in overleg.Bij aanhoudend slecht weer of bij 
slecht weer voorspelling kan u kosteloos annuleren tot 4u voor levering.

Indien je alsnog later als 4u voor levering annuleert, om eender welke reden dan ook, zal 50% van 
de huurpijs gefactureerd worden. Dit omdat er leemtes in de planning komen.

Last minute annulaties los van het weer (minder als 7 dagen voor levering) zullen tevens gefactu-
reerd worden aan 50% van de afgesproken huurprijs.

10) Verantwoordelijkheid
De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal 
permanent toezien op de goede werking. Bij eventuele schade, al dan niet opzettelijk, zal deze wor-
den verhaald op de huurder. De springkastelen blijven ten allen tijde eigendom van de verhuurder. 

11) Aansprakelijkheid
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, van welke aard ook, tijdens 
de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel 
ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of afbouw.

12) Aanvaarding
Bij ondertekening van de huurovereenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te be-
schikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals hierboven beschreven.

Voor akkoord
(gelezen en goedgekeurd).   (gelezen en goedgekeurd)

......................................   ....................................

De huurder.     De verhuurder


