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Huurvoorwaarden 4U Group
Al onze attracties worden steeds door ons geplaatst en geleverd.
Onze prijzen zijn inclusief BTW, levering, plaatsing en ophaling.
De 4U Group voorziet steeds een volledige service:
 attractie(s) naar keuze (naargelang de beschikbaarheid)
 blower(s),
 grondzeil(en),


verlengsnoer(en),
 permanente ondersteuning tijdens huurperiode via gsm.
Al onze attracties worden gratis geleverd in een afstand van 15 kilometer rond Puurs. Voor de berekening van
de afstand baseren we ons op de routebeschrijving van Google Maps. Bij levering buiten deze afstand, rekenen
wij transportkosten aan.











GEBRUIK VAN DE ATTRACTIES
Volgende gebruiksvoorwaarden moeten steeds nageleefd worden:
Het springkasteel moet gebruikt worden waarvoor het ontworpen is en niet voor andere doeleinden.
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.
Er moet steeds begeleiding aanwezig zijn.
Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel
VERANTWOORDELIJKHEID
De 4U Group kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik, de op- of
de afbouw. De huurder is aansprakelijk voor alle schade en/of ongevallen aan personen of voorwerpen
veroorzaakt tijdens de huurperiode (rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade
wezen). Schade toegebracht aan het springkasteel kan aangerekend worden aan de huurder. De huurder kan
een extra verzekering afsluiten bij zijn of haar verzekeringsagent, welk elk ongeval zal dekken vanaf de in
ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.
Alle schade, anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal
gebruik zullen worden doorgerekend aan de verhuurder.
BETALING
De betaling van de huur van de gehuurde attracties gebeurt contant bij levering. Al onze prijzen zijn inclusief
BTW. Wij werken niet met voorschotten owv onze slecht-weer-garantie.
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WERKING
Een springkasteel wordt continu opgeblazen door een motor. De lucht ontsnapt via voorziene openingen, maar
ook langs de naden verdwijnt er veel lucht. De kleine luchtbelletjes die je ziet op een nat springkasteel is de
lucht die uit de naden ontsnapt.
WAT TE DOEN BIJ REGEN
Bij lichte regenval blijft het springkasteel opgeblazen. Dit om schade aan het toestel te verhinderen.
Bij hevige rukwinden, regen en/of hagel moet de huurder het springkasteel wel aflaten. De huurder verbreekt de
stroomtoevoer (en de blower onderbrengen in een veilige, droge plaats). Alle toevoerbuizen en/of ritsen openen.
Eventueel regenwater laten aflopen. Zodra het springkasteel plat ligt, plooit de huurder de buitenste
wanden/torens naar binnen en moet je het springkasteel dubbelvouwen. De huurder zorgt er voor dat er zo
weinig mogelijk water op het springkasteel terechtkomt. Het stopcontact moet beschermd worden tegen regen
(ev. met plastic zak). Van zodra de weersomstandigheden het terug toelaten, moet het springkasteel zo snel
mogelijk terug opgeblazen worden. De huurder plooit de wanden/torens terug naar buiten, sluit alle
toevoerbuizen en/of ritsen en steekt de stekker opnieuw in het stopcontact.
SLECHT-WEER-GARANTIE / ANNULATIE
De 4U Group geeft altijd een slecht-weer-garantie dwz dat u tot op de dag van de huur kan annuleren bij slechte
weersomstandigheden. Bij twijfel nemen we zelf contact met u op om te overleggen. Indien we niet moeten
vertrekken, betaalt u niets.
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
WAAR PLAATS JE EEN SPRINGKASTEEL
Op een zachte en vlakke ondergrond, gras is ideaal.
Een springkasteel mag nooit op een ondergrond met steenslag of met puntige voorwerpen geplaatst worden.
WAT MOET JE VOORZIEN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN SPRINGKASTEEL
Stroom van 220V en 16A. Er moet voldoende ruimte zijn voor de plaatsing van het springkasteel maw tussen de
wanden van het springkasteel en eventuele obstakels (muren, bomen, hekken, ...) moet een ruimte van 1 meter
voorzien zijn. Voor de blower moet je een ruimte van ong. 2 meter voorzien.
DE BLOWER
De blower NOOIT afdekken terwijl hij draait, anders verbrandt hij. De blower is waterbestendig.
De toevoerbuis tot de blower moet steeds gestrekt zijn. Zo wordt ook verbranding van de blazer voorkomen.
Zorg ervoor dat er geen los gras, zand, ... tegen de blazer kan gezogen worden!
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OVERIGE INFO
In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de
verhuurder.
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. 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.
Eventuele klachten dienen binnen de 5 dagen per mail na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder
bekend te worden gemaakt. Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en
onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.
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.
Het gehuurde materiaal blijft steeds eigendom van de verhuurder.
Het is verboden het gehuurde materiaal verder te verhuren (tenzij schriftelijk akkoord vanwege de verhuurder).
Indien aan de huurvoorwaarden niet voldaan wordt, kan de verhuurder de overeenkomst eenzijdig opzeggen.
De huurder erkent in kennis te zijn van de huurvoorwaarden door betaling van de huur.
Bij problemen/vragen tijdens de huur kunt u contact opnemen met Joery (0470/34.39.18)

VEEL SPRINGPLEZIER VANWEGE HET 4U-TEAM !!
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