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o Het verhuurd materiaal is in goede staat en de huurder is verantwoordelijk gedurende de volledige 

duur van de huur. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de verhuur. 
o De huurder die op de hoogte gebracht is van de specificaties zal erop toezien dat het gehuurde 

materiaal niet geschonden wordt door het betreden met schoenen, een bril, snijdende objecten, 
gevaarlijk of vuil materiaal, dranken, eten, sigaretten, enz. Die persoon zal eveneens elke 
handeling die niet strookt met het doel van het gehuurde goed verbieden (bvb. het beklimmen van 
de wanden,...). 

o In geval van storm zal de huurder de nodige maatregelen treffen om het materiaal te beschermen 
en zelf het initiatief nemen om de opblaasbare structuur uit te leggen, zoniet zal een 
schadevergoeding moeten betaald worden afhankelijk van de schade. 's Nachts moet het materiaal 
weggeborgen worden op een veilige plaats. 

o De schade vastgesteld aan het gehuurde goed is ten laste van de huurder, behalve de gewone 
slijtage. In geval van verlies, diefstal, vernieling of iets dergelijks, verbind de huurder zich ertoe alle 
herstellingskosten of het vervangen van het verloren, gestolen of vernielde materiaal op zich te 
nemen. 

o Alle opblaasbare structuren vereisen elektriciteit van 220 Volt, minimum 16 Ampère, geleverd door 
de huurder, binnen een bereik van 25 m. 

o De beschikbare ruimte moet over een voldoende oppervlakte beschikken (d.w.z. de afmeting van 
de gehuurde opblaasbare structuur + 2 meter errond), zo recht mogelijk, vrij van alle voorwerpen, 
proper en volledig toegankelijk voor een voertuig. Indien dit niet zo is zal de huurder 2 personen 
voorzien bij de levering en de afhaling. In elk geval moet de huurder 1 persoon voorzien om te 
helpen de structuur uit en in te laden. 

o Afmetingen verhuurbare opblaasbare structuren min 4 op 4,5 meter 
o Op gebied van veiligheid is de verhuurder niet verantwoordelijk in geval van ongeval en raadt hij de 

huurder aan zich daarvoor te verzekeren gedurende de tijd van het huren. 
o De verhuurder is niet gebonden aan schadevergoedingen bij niet of slechts gedeeltelijk gebruik van 

het materiaal door weersomstandigheden. 
o In geval van annulatie vanwege de huurder blijft het betaald bedrag in het bezit van de verhuurder 

als schadevergoeding. 
o Als het mogelijk is altijd tijdig laten weten in begin van de week of u een springkasteel wenst. (de 

boeking graag doorgeven op maandag tot donderdag ) 
o het springkasteel wordt niet gezet bij regen of stormweer  
o Indien hij onder het afdak of binnen kan staan wel 


