
Huurvoorwaarden springkasteel/kussen 

SPRINGEN ZONDER ZORGEN 

 

GEBRUIK VAN DE ATTRACTIES 
Volgende gebruiksvoorwaarden moeten steeds nageleefd worden: 

 

 Het springkasteel moet gebruikt worden waarvoor het ontworpen is en niet 
voor andere doeleinden. 

 Onze springkastelen dienen steeds te worden gesuperviseerd door de huurder, 

hij moet ook waken over de hem toevertrouwde materialen.  

 Er dient een volwassene permanent controle te houden tijdens het 

gebruik van het springkasteel. Kinderen zijn zich immers niet steeds bewust 

van gevaar. 

 Het is ten strengste verboden op de muren/torens te klimmen 

 Het springkasteel niet betreden met schoeisel. 

 Niet eten of drinken op het springkasteel. 

 Scherpe voorwerpen, sleutelhangers of ander hard speelgoed is verboden. 

 Het is verboden om het springkasteel te betreden onder invloed van alcohol of 
andere verdovende middelen. 

 Het springkasteel niet aflaten bij lichte regenval. 

 Bij zware regenval en/of storm het springkasteel aflaten en dubbelvouwen. 

 Kinderen ouder dan 14 jaar alsook volwassen mogen het springkasteel niet 
betreden enkel in geval van nood en/of gevaar. Een springkasteel is ontworpen 

voor kinderen. 

 Het is verboden een warmte- of verlichtingsbron aan het springkasteel te 

bevestigen of dichter dan 2m hiervan te plaatsen. 

 Het is verboden te roken op het springkasteel 

 Dieren (vb. honden) zijn NIET toegelaten 

 Kleurpotloden, stiften, schmink,… mogen niet meegenomen worden op het 

springkasteel 

 

VERANTWOORDELIJKHEID 
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 is. 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.  

 

WAT MOET JE VOORZIEN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN 

SPRINGKASTEEL 

 Stroom van 220V en 16A.  

 Zorg voor een goede doorgang (minimum 1 meter) naar de plaats en voorzie 1 
meter langs elke zijde. Voorzie 2 meter achter het kasteel voor de motor. 

 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 voorzien. 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 geplaatst te worden kan het niet 

verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijke voor de eventuele schade 

die daaruit volgt.  

 

LEVERING, PLAATSING EN OPHALING 

De verhuurder levert het gehuurde materiaal bij u thuis of op de door u gevraagde 

locatie. Ook de ophaling gebeurt door onze diensten. Ieder geval van overmacht 

ontheft de verhuurder van alle aansprakelijkheid en geeft hem het recht alle 
overeenkomsten en contracten op te zeggen, zonder dat hieruit enig recht op 

schadevergoeding vanwege de huurder ontstaat. Gevallen van overmacht zijn oa.: 

oorlog of mobilisatie, lock-out, ongunstige weersomstandigheden, staking, 

transportstoring, laattijdige levering van goederen en in het algemeen alle onvoorziene 
gebeurtenissen die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken. Het is 

duidelijk dat de bovenstaande overmachtgevallen dienen als voorbeeld en zonder 

enige beperkende bedoelingen gegeven zijn. 

Bij levering en ophaling van het gehuurde materiaal dient de huurder op het 
leveringsadres aanwezig te zijn. Indien de verhuurder meer dan 10 minuten moet 

wachten alvorens te kunnen starten met opbouwen, heeft hij het recht te vertrekken 

naar zijn volgende klant om de huurder terug te nemen als laatste levering van de dag 

met meerprijs van 25 euro. Dit om te vermijden dat de verhuurder op al zijn volgende 
afspraken te laat zou komen. Indien de verhuurder toch wacht (u bent laatste 

levering/ophaling die dag) wordt per begonnen half uur wachttijd een meerprijs van 25 

euro aangerekend.  

De huurder moet de verhuurder op de hoogte brengen indien er op het leveringsadres 
trappen, beperkte doorgang of andere obstakels zijn. De doorgang naar de locatie waar 

het gehuurde materiaal dient opgesteld te worden, moet breed genoeg zijn zodat het 

materiaal er door kan. Het gehuurde materiaal wordt niet geplaatst op ondergrond met 

puntige voorwerpen en/of steenslag (kiezels). 
Indien het gehuurde materiaal niet kan geplaatst worden (te nauwe doorgangen, 

onvoldoende plaats, moeilijk of niet te bereiken locatie, ondergrond met risico tot 

schade aan het materiaal, ...) dient het volledige huurbedrag betaald te worden. (Reken 

bij de afmetingen van het springkasteel ongeveer 2 meter extra achteraan voor het 
plaatsen van de blower.) 

Bij opstelling van het gehuurde materiaal erkend de huurder uitdrukkelijk dat hij zich 

van de goede staat en werking van het gehuurde materiaal heeft vergewist. 

 
NA PLAATSING VAN HET SPRINGKASTEEL 

 De blaasinstallatie mag in geen geval afgedekt worden 

 Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden 

 Wanneer de installatie wordt afgebroken dient deze beschut te worden gestald. 
(bij nacht)  

 De buis die dienst doet als luchttoevoer tot het springkasteel dient steeds 

gestrekt te liggen 
 

 

WAT TE DOEN BIJ REGEN  
Bij lichte regen moet de huurder het springkasteel OPGEBLAZEN laten. Dit om 

schade aan het toestel te verhinderen. Indien de huurder het springkasteel aflaat, maakt 
hij het onmogelijk het springkasteel nadien terug op te blazen. Ook kan het regenwater 

het afgelaten springkasteel beschadigen. 

Indien bij ophaling het springkasteel afgelaten in de regen ligt, zullen wij 40 euro 

aanrekenen voor het extra werk.  

!!OPGELET!! 

Bij hevige REGENVAL, RUKWINDEN en HAGEL moet de huurder het 

springkasteel WEL aflaten  

De huurder verbreekt de stroomtoevoer. 
Alle toevoerbuizen en/of ritsen openen 

Eventueel regenwater laten aflopen. 

Zodra het springkasteel plat ligt, plooit de huurder de buitenste wanden/torens naar 

binnen. 
Het springkasteel in twee vouwen. 

De huurder zorgt er voor dat er zo weinig mogelijk water op het springkasteel terecht 

komt. 

Het stopcontact moet beschermd worden tegen regen (ev. met plastic zak).  
Na de stormbui kan men eventueel het springkasteel terug opblazen. De huurder plooit 

de wanden/torens terug naar buiten, sluit alle toevoerbuizen en/of ritsen en steekt de 

stekker opnieuw in het stopcontact. 

 

ONGEVAL EN/OF LETSELS  
Betreden van het springkasteel gebeurt op eigen risico. 

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen 

en/of letsels.  
 

SCHADE AAN HET GEHUURDE MATRIAAL  

De huurder is verantwoordelijk voor alle schade of diefstal vastgesteld door de 

verhuurder. 
Indien de verhuurder bij afhaling schade vaststelt aan het verhuurde materiaal 

(springkasteel, blazer, verlengsnoer, regendak, zandzak) wordt de reparatiekost en het 

geleden verlies (verhuringen die al bevestigd werden en na uw huurperiode plaats 

vinden de welke door de schade eventueel niet meer kunnen doorgaan) door de 
huurder betaald. Bij "kleine" schade wordt een forfaitair bedrag van 75 euro 

aangerekend. Bij onherstelbare schade zal de huurder de kosten voor vervanging 

(nieuwwaarde) betalen alsook het geleden verlies zoals hierboven omschreven. 

Bij diefstal van het gehuurde materiaal (springkasteel, blazer, verlengsnoer, regendak, 
zandzak) zijn de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) en het geleden verlies 

(verhuringen die al bevestigd werden en na uw huurperiode plaats vinden de welke nu 

niet meer kunnen uitgevoerd worden) ten laste van de huurder. 

Indien het springkasteel nat is bij ophaling op een droge dag (geen regendag) waardoor 
wij het springkasteel terug moeten openen om te laten drogen, rekenen wij een 

forfaitair bedrag aan van 40 euro. Deze regel is ook van toepassing wanneer het 

springkasteel na de huurperiode extreem vuil is!   

 

HOE SCHADE VOORKOMEN AAN BLAZER?  

 De blazer, terwijl hij draait, NOOIT afdekken. Anders verbrandt hij. De blazer 

is waterbestendig. 

 De toevoerbuis tot de blazer moet steeds gestrekt liggen. Zo wordt ook 

verbranding van de blazer voorkomen. 

 Zorg ervoor dat er geen los gras, zand, ... tegen de blazer kan gezogen worden!   
 

BETALING 
De betaling van de huur van de gehuurde attracties gebeurt contant bij levering of 
voorafgaand door overschrijving op ons rekeningnummer . 

Bovenop de huurprijs dient een waarborg betaald te worden van € 150. Deze wordt 

terug betaald na controle bij ophaling van het springkasteel  

De huurwaarborg wordt niet terugbetaald in de volgende gevallen:  

 Bij zichtbare scheuren van het springkasteel  

 Bij zichtbare schade aan de blazerinstallatie  

 Bij schade, andere dan normale slijtage door abnormaal gebruik  

 Wanneer het luchtkasteel door waterinsijpeling is beschadigd  

 … 
 

ANNULATIE  
Bij slecht weer (aanhoudende regen, onweer, storm, sneeuwval, temperaturen onder 

11°C, en dus niet bij 'kans op buien' of een 'wisselvallige dag met buien') op de datum 

van levering kunnen zowel de huurder als de verhuurder de overeenkomst eenzijdig 

opzeggen zonder verder gevolg. 
Indien de huurder zijn bestelling annuleert om welke reden dan ook (anders dan 

aanhoudend slecht weer), zal de verhuurder volgende vergoeding aanrekenen, ter 

compensatie: 

--> annulatie 14 dagen voor levering: 25% van het totaalbedrag 
--> annulatie 7 dagen voor levering: 50% van het totaalbedrag 

--> annulatie 2 dagen voor levering: 100% van het totaalbedrag  

 

VERDER...  
Het gehuurde materiaal blijft steeds eigendom van de verhuurder, ook bij faillissement 

van de huurder, zodat noch de huurder, noch derden eigenaar kunnen worden. 

Het is verboden het gehuurde materiaal verder te verhuren. 

Indien aan de huurvoorwaarden niet voldaan wordt, kan de verhuurder de 
overeenkomst eenzijdig opzeggen.  

Alle eventuele betwistingen vallen onder de toepassing van het Belgische recht en 

onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Mechelen. 

 
 
Door aftekenen van de aflevernota erkent de huurder in kennis te zijn van de 

huurvoorwaarden. 

 


