
Algemene Huurvoorwaarden 
 

Reservatie 
- De reservatie is pas geldig vanaf het moment dat een getekend exemplaar van de algemene 

huurvoorwaarden en het voorschot in ons bezit zijn, dit ten laatste 10 dagen na reservering. 

- Het resterende bedrag dient contant betaald te worden voor het plaatsen van het springkasteel aan de 

verhuurder. 

Plaatsing 
- Éen persoon dient aanwezig te zijn bij levering en afhaling om eventueel te helpen bij het plaatsen en 

afbreken van het springkasteel. 

- Men voorziet elektriciteit (van 220v, minstens 16  amp.) tot aan de achterkant van het springkasteel. 

- Het springkasteel wordt indien mogelijk op gras of zachte ondergrond geplaatst. In alle andere gevallen valt 

de verantwoordelijkheid en het permanent toezicht en laste van de huurder daar het springkasteel op een 

harde ondergrond niet op een veilige manier kan worden verankerd. 

- De blaasinstallatie mag niet worden afgedekt of afgeschakeld. 

- Het springkasteel blijft ook bij regenweer opgeblazen dit om inloop van water te voorkomen. Uitzondering: 

Bij hevig onweder, hevige storm, … 

- Het zeil over de springkastelen is een zonnewering en geen bescherming tegen de regen, klachten nadien 

zijn dus ongegrond. 

- De huurder stelt een persoon aan die verantwoordelijk is en die er permanent dient op te letten dat: 

o Er niet meer kinderen op het toestel spelen dan door de fabrikant toegelaten. 

o De kinderen niet met schoenen aan of met gevaarlijke voorwerpen op het springkasteel spelen bv: 

bril, fototoestel, … en zeker niet met eten. 

o De kinderen niet over de muur van het springkasteel hangen of klimmen. 

o Springkastelen zijn speelgoed voor kinderen en niet voor volwassenen. 

- Het voorste gedeelte van het springkasteel is bedoeld als opstap en niet om te spelen. 

- Het springkasteel mag na plaatsing niet meer verplaatst worden. 

- De huurder staat in voor het gehuurde materiaal gedurende de ganse huurperiode en tijdens de nacht de 

blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen. Zodat u de volgende dag alles veilig kan terug plaatsen 

- Bij eventuele defecten dient u ons onmiddellijk te verwittigen. 

- Bij annulatie zal de helft van de huursom worden betaald als schadevergoeding voor de verbroken 

huurovereenkomst. 

- Bij slecht weer, geldt de slechtweergarantie! Het reeds betaalde voorschot dient om het springkasteel op 

een ander ogenblik te huren. 

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ONGEVALLEN BIJ HET GEBRUIK VAN ONZE 

SPRINGKASTELEN. 

Naam:……………………………….. 

Adres:………………………………… 

Gsm nr: ……………………………… 

 

Voor gelezen 
(datum en handtekening) 


