Huurvoorwaarden
SPRINGEN ZONDER ZORGEN
Al onze attracties worden in de meeste gevallen door ons geplaatst en geleverd.
Na onderlinge afspraak kunnen de attracties ook afgehaald worden. Onze
prijzen zijn inclusief levering, plaatsing en ophaling.
Al onze attracties worden gratis geleverd binnen de 20 kilometer vanuit Wichelen.
Bij levering buiten deze afstand, rekenen wij bijkomende transportkosten aan:
0 km tot 5km

€ 10

vanaf 5km tot 10km € 20
vanaf 10km tot
15km

€ 30

vanaf 15km tot
20km

€ 40

vanaf 20km tot 25
km

€ 50

GEBRUIK VAN DE ATTRACTIES
Volgende gebruiksvoorwaarden moeten steeds nageleefd worden:
•

Het springkasteel niet betreden met schoeisel.

•

Niet eten of drinken op het springkasteel.

•

Scherpe voorwerpen, sleutelhangers of ander hard speelgoed is verboden.
verboden om het springkasteel te betreden onder invloed van alcohol

Het is

Het

springkasteel niet aflaten bij lichte regenval.
•

Bij zware regenval en/of storm het springkasteel aflaten en dubbelvouwen. Als de
storm is gaan liggen het springkasteel terug ontplooien en de blower terug
aansluiten.

•

Er moet steeds begeleiding aanwezig zijn.

•

Een springkasteel is ontworpen voor kinderen.

•

Het is verboden om op wanden/muren en daken te kruipen.

VERANTWOORDELIJKHEID
Loja Party kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens
het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden,
schade aan elektrische installaties. De huurder is 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 weze. De klant is er
toe gebonden zijn burgerlijke aansprakelijkheid naar aanleiding van het gebruik van
attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij,
een verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot
wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.
Wij verhuren enkel kwaliteitsvolle materialen die voldoen aan de Europese normen.
De springkastelen worden grondig gereinigd en gecontroleerd na elke
verhuurperiode, zodat de volgende huurder een springkasteel in perfecte staat
ontvangt.

BETALING
De betaling van de huur van de gehuurde attracties gebeurt contant bij levering of
voorafgaand door overschrijving op ons rekeningnummer (Belfius: BE42 0689 3471
4154).

WERKING
Een springkasteel wordt continu opgeblazen door een motor. De lucht ontsnapt
onderaan 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.
WAAR PLAATS JE EEN SPRINGKASTEEL
Het springkasteel wordt (indien mogelijk) steeds op gras of een zachte ondergrond
geplaatst. Indien dit niet mogelijk is, valt de verantwoordelijkheid en de permanente
controle ten laste van de huurder aangezien op een harde ondergrond (beton, asfalt,..)
het springkasteel niet op een veilige manier kan worden verankerd. De huurder zal dus
in geval van een harde ondergrond zelf moeten instaan voor de eventuele
verankeringen (bv. zandzakjes,…) Loja-Party kan in geen geval aansprakelijk gesteld
worden wanneer het springkasteel niet correct verankerd is op een harde ondergrond.
PHOTOBOOTH
De photobooth dient in een droge omgeving te staan (mogelijks buiten bij goed weer
en met toestemming van Loja Party). Uiterlijk 4 uur voor het plaatsen van de
photobooth dient het gewenste logo doorgestuurd te worden om onderaan de strip
toe te voegen. Bij de verhuur van een photobooth vragen wij telkens een voorschot
van 50 euro op het rekeningnummer BE42 0689 3471 4154 .

WAT MOET JE VOORZIEN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN SPRINGKASTEEL
Stroom van 220V en 16A, voorzie dus ook steeds een verlengkabel tot aan de
achterkant van het springkasteel.
Zorg voor een goede doorgang naar de plaats 1-2m.
Ruimte: voorzie 1 meter langs elke zijde van het springkasteel. Voorzie 2 meter
achter het kasteel voor de motor.
We willen onze huurprijzen zo laag mogelijk houden, daarom vragen we dat er steeds
1 persoon aanwezig is tijdens de levering en afhaling om een handje toe te steken bij
het plaatsen en afbreken van het springkasteel.
De attractie wordt in normale omstandigheden steeds tijdens de voormiddag geleverd
en ’s avonds terug opgehaald. Wanneer u als huurder het springkasteel wil houden tot
de dag nadien kan dit afgesproken worden. Wanneer dit het geval is vragen wij wel
aan de huurder om het springkasteel zelf op de correcte manier op te rollen zodat het
springkasteel ’s nachts niet nat zou worden. De blower en het springkasteel moeten
dan ook binnengezet worden.
ANNULATIE

Bij aanhoudend slecht weer of bij slecht weer voorspelling kan u kosteloos annuleren
tot de ochtend van de levering. Later zijn we genoodzaakt forfaitair 50,00 euro aan
te rekenen.

Ik, ondergetekende
…………………………………………………………………………………………………………………………
Verklaar de huurvoorwaarden van Loja Party gelezen te hebben en verklaar me
volledig akkoord met deze voorwaarden.

Handtekening huurder

