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1

Prijzen

Alle prijzen zijn per dag, er wordt geen btw gerekend.
De betaling van het gehuurde springkasteel gebeurt contant bij levering of 1 week op voorhand door
overschrijving op ons rekeningnummer.
Voor de levering van springkastelen binnen een straal van 20 km worden er geen transportkosten
aangerekend. Vanaf 20 km wordt er 0,50 euro per km (x4) aangerekend.
Vb. de afstand enkel bedraagt 30km. De eerste 20 km is gratis. Daarna wordt er 10 km betaald.
10 km x 4 keer rijden x 0,50 euro = 20 euro transportkosten.
Er zal een voorschot gevraagd worden bij het reserveren van het springkasteel.
Een weekdag is maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Een weekenddag is zaterdag, zondag en alle wettelijke feestdagen.
Een weekend is twee dagen.
Indien gewenst kan een factuur worden opgemaakt.
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Levering en plaatsing

Springkastelen worden steeds door ons geleverd en geplaatst. Zowel bij opbouw als afbouw vragen
we om 1 volwassene als helper te voorzien. De plaatsing van een springkasteel mag niet op een
oneffen terrein (vb. steenslag) , liefst op gras.
Rondom het springkasteel moet een vrije ruimte worden voorzien van ongeveer 1,8m om schade te
voorkomen.
De plaats waar het springkasteel zal geplaatst worden moet volledig proper zijn: geen takjes, stenen,
bladeren, uitwerpselen van dieren, …
De doorgang om het springkasteel te kunnen plaatsen moet breed genoeg zijn (ongeveer 1m).
Het springkasteel mag om geen enkele reden dan ook, verplaatst worden.
Wanneer wij de goederen komen ophalen en niemand is aanwezig, zullen wij de volgende dag
terugkomen en deze ook aanrekenen, alsook de kilometervergoeding.
Ieder geval van overmacht ontheft de verhuurder van alle aansprakelijkheid en heeft hem het recht
alle overeenkomsten en contracten op te zeggen, zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding
vanwege de huurder ontstaat.
De opbouw van een springkasteel gebeurt in de voormiddag (voor 12u). De afbouw van een
springkasteel gebeurt ten laatste om 22u. Tenzij anders overeen gekomen.
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Stroom

Bij het huren van een springkasteel moet steeds een aansluiting van 220 volt met aarding, minstens
16A voorzien worden. Een verlengkabel wordt door ons voorzien.
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Annuleren

Bij slecht weer kan het springkasteel kosteloos geannuleerd worden. Dit wel na verwittigen op
voorhand (minstens 3u voor levering). Indien wij aanwezig zijn en de beslissing wordt door de
huurder genomen dat dit niet moet geplaatst worden, zal het voorschot niet terugbetaald worden.
Eventuele transportkosten worden eveneens aangerekend.
Ook de verhuurder heeft het recht het springkasteel te annuleren bij slechte weersomstandigheden.
Bij andere annuleringen zal het voorschot niet terugbetaald worden.
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Schade

Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen. De huurder is verantwoordelijk voor alle
schade vastgesteld na de verhuurperiode. De huurder gaat akkoord met de staat waarin het
materiaal zich bevindt. Hij is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal ten gevolge
van verkeerd gebruik.
Alle schade, buiten de normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door
abnormaal gebruik, zullen worden doorgerekend aan de huurder.
De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het beschadigen, ontbreken, verliezen of
verdwijnen van materiaal wat ook de oorzaak is, ook diefstal, ongeval, brand of overmacht.
Bij beschadiging aan de gehuurde goederen zal de herstellingskost ten laste van de huurder zijn.
De verhuurder behoudt zich het recht om tijdens de huur te komen kijken hoe de goederen
opgesteld staan en hoe deze gebruikt worden.
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Ongevallen

De huurder is verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De verhuurder kan in geen geval
aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen van welke aard ook. Zowel aan de huurder
zelf als aan derden of dieren en materialen ongeacht hij/zij zich binnen of buiten de plaats bevinden
waar het springkasteel opgesteld is.
Ook bij het lossen, plaatsen en terug laden van het springkasteel kan de verhuurder niet
aansprakelijk gesteld worden voor letsels en schade opgelopen tijdens de werkzaamheden.
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Weersomstandigheden

Het springkasteel moet gedurende de volledige huurperiode opgeblazen blijven (tenzij anders
afgesproken), ook bij regen. Dit om waterinsijpeling te voorkomen.
De blower mag nooit afgedekt worden, dit om oververhitting te voorkomen. De stopcontacten
moeten daarentegen bij regen wel worden afdekt.
Enkel bij hevige rukwinden en / of onweer / hevige regen moet het springkasteel worden afgelaten
en dichtgevouwen. Trek de stekker uit het stopcontact en plaats de blower op een droge plaats.
Na het onweer moet het springkasteel weer worden opgeblazen zodat het kan drogen.

Huurvoorwaarden springkastelen

Pagina 4 van 5

8

Gebruiksinstructies

1

Het gebruik van het springkasteel is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen
persoon.

2

De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.

3

De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar. Springkastelen
zijn dus gemaakt voor kinderen, niet voor volwassenen.

4

Hou rekening met het maximale aantal gebruikers dat gelijktijdig op het springkasteel mag
springen. Dit staat vermeld op het springkasteel zelf. Het aantal deelnemers is afhankelijk van
hun leeftijd: hoe ouder, hoe minder deelnemers.

5

Het leeftijdverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.

6

Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe of hete voorwerpen op het springkasteel
is niet toegestaan.

7

Het gebruik van eten en drinken in het springkasteel is niet toegestaan.

8

Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij
het gebruik van het springkasteel.

9

Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.

10

Het is niet toegestaan op de buitenwanden te klimmen om scheuren te voorkomen.

11

Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel.

12

Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkasteel niet gebruikt of opgeblazen
worden.

13

Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkasteel niet gebruikt worden.

14

Indien het springkasteel druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het
springkasteel. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30mbar.

15

Het springkasteel mag nooit verder verhuurd worden en blijft steeds eigendom van
Soundflight.

16

De toevoerbuis tot de blower moet steeds gestrekt liggen om oververhitting te voorkomen.
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