Algemene voorwaarden
Jump4Joy springkussenverhuur
(versie 03)

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van springkussens, met de daarbij vermelde accessoires welke
is gesloten tussen enerzijds Jump4Joy springkussenverhuur, hierna te noemen verhuurder en anderzijds een in de
overeenkomst met namen genoemde natuurlijke of rechtspersoon, die 18 jaar of ouder is, hierna te noemen huurder.
1. Gebruikershandleiding
De huurder is verplicht de meegeleverde instructiemap met de gebruikershandleiding inclusief de
veiligheidsinstructies te lezen en zich daaraan te houden.
2. Huurperiode en het aan en afleveren
Onder een huur dag wordt verstaan een huurtermijn die ingaat op de dag van de verhuring en ook eindigt op diezelfde
dag. Deze periode is tevens ook aangegeven op de offerte. De attractie kan in overleg de dag voor de huurdatum na
18:00 uur worden afgehaald dan wel bezorgd. In geval van bezorging brengen wij bezorgkosten in rekening. Tarieven
zijn terug te vinden op de website www.jump4joyspringkussenverhuur.nl.
U dient de attractie na de huur dag voor 9:30 uur terug te brengen. Indien een attractie niet voor het einde van de
huurtermijn is teruggebracht zal daarvoor een extra dag huur in rekening worden gebracht. De huurder kan uit het
bovenstaande niet afleiden, dat een éénzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.
In onderling overleg kan van bovengenoemde tijden worden afgeweken.
De huurder dient te zorgen dat het terrein waarop het gehuurde geplaatst dient te worden vroegtijdig beschikbaar is
en met een auto/steekwagen bereikbaar is. Tevens dient de huurder te controleren of de locatie groot genoeg is om
het springkussen te kunnen plaatsen. De ondergrond moet vlak zijn en vrij van eventuele delen die het springkussen
kunnen beschadigen. Bij voorkeur is de ondergrond gras in verband met val veiligheid, optioneel kan het springkussen
geplaatst worden op tegels, asfalt of een ander soortgelijke harde ondergrond. Belangrijk is om de gebruikers te
informeren op val veiligheid bij dit soort harde ondergronden. Het is in geen geval toegestaan het springkussen op
een ondergrond van grind, zand, houtsnippers of soort gelijk losse ondergrond te plaatsen.
Het onder- en wederverhuren van het gehuurde goed is niet toegestaan.
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten alle tijde, zonder rechterlijke tussenkomst te doen beëindigen,
indien naar zijn oordeel, het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.
3. Voorzieningen
Bij een springkussen wordt één verlengsnoer (25meter) meegeleverd, een instructiemap, een grondzeil,
bevestigingsmateriaal en één blower, hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Dit dient wel compleet
geretourneerd te worden, anders worden kosten in rekening gebracht (zie prijslijst).
Indien U een springkussen komt ophalen, dan dient U zelf zorg te dragen voor een aanhangwagen of ander
vervoersmiddel.
4. Inspectie
De huurder is verplicht om voorafgaand de gehuurde goederen te inspecteren. Eventuele klachten of gebreken dienen
voor gebruik telefonisch gemeld te worden aan de verhuurder. In het geval van in gebreke blijven vervallen alle
rechten. Onderbreking van het genot van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook komt niet voor reclamering in
aanmerking.
5. Zorg voor de materialen
Springkussens worden goed en schoon aangeleverd, bij retour verwachten wij dat het springkussen in dezelfde staat
verkeert waarop u hem heeft meegenomen. De huurder is aansprakelijk voor schade die door de huurder dan wel
door derden wordt toegebracht aan het materiaal. Indien wij beschadigingen constateren aan het materiaal wordt
deze bij de huurder (diegene die de orderbevestiging ondertekend) in rekening gebracht. Wij brengen de kosten in
rekening die de leverancier voor de herstelwerkzaamheden rekent, met een minimumbedrag van € 25,- exclusief 21%
BTW. Aan het springkussen mogen geen bewerkingen of reparaties worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen,
spijkeren enzovoorts. In de veiligheidsinstructies staat tevens vermeld hoe om te gaan met het springkussen.
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6. Verzekering
De materialen zijn niet verzekerd. Schade tijdens de periode van verhuur zal middels de WA-verzekering van huurder
afgehandeld worden. Wij adviseren de huurder om een evenementenverzekering af te sluiten.
7. Aansprakelijkheid
De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel bij personen bij het gebruik van de
materialen en/of luchtkussens, schade aan grasvelden en andere ondergronden en schade aan elektrische installaties
tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbrengen/ophalen.
De klant kan een WA verzekering afsluiten, bij een erkende Nederlandse verzekeringsmaatschappij, om zich als
dusdanig te verzekeren tegen elk ongeval voortvloeiend uit het gebruik van de door ons verhuurde goederen.
Wij zijn niet aansprakelijk indien de tekortkomingen het gevolg zijn van overmacht.
8. Diefstal
Als het gehuurde product tijdens de huurperiode ontvreemd wordt, bent u als huurder verantwoordelijk voor de
geleden schade. Deze is gelijk aan de vervangingswaarde van het object.
9. Betaling en legitimatie verplichting
De verhuurder behoudt zich het recht om te verlangen dat de huurder de overeengekomen prijs geheel
vooruitbetaald. De betaling dient contant of per bank te geschieden.
Indien de huurder zelf een springkussen komt afhalen ontvangen wij graag een kopie van een legitimatiebewijs.
10. Mooi weer garantie
Bij slecht weer kan de huurder kosteloos het gehuurde springkussen annuleren, mits dit minimaal 24 uur voor de
aanvang van de huur dag telefonische gemeld wordt en het weer slecht is of de weersvoorspelling slecht is.
Uitganspunt voor deze bepaling is www.buienradar.nl. De huurder kan eventueel in overleg met de verhuurder een
andere datum vastleggen. Ook bij warm weer +35 graden mag hiervan gebruik gemaakt worden. Is het product
eenmaal opgezet en het wordt slecht weer, dan betaald de huurder de normale huurprijs. Annuleren binnen de 24 uur
voor levering, dan wordt er 30% van de orderbevestiging in rekening gebracht. De verhuurder heeft het recht bij slecht
weer de reservering te mogen annuleren, als het niet veilig is om het springkussen te gebruiken of te plaatsen, tevens
de huur periode te staken.
11. Annuleringsclausule
Bij annulering van minstens 1 week voor de aanvang van de huurperiode zal 30% van de huursom in rekening worden
gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen voor de aanvang van de huurperiode zal 50% van de huursom in rekening
worden gebracht. Bij annulering binnen 1 dag voor de aanvang van de huurperiode of op de dag zelf zal 100% van de
huursom in rekening worden gebracht. Dit is niet het geval indien artikel 10 van kracht is. Jump4Joy heeft het recht bij
slecht weer uw reservering te mogen annuleren, als het niet veilig is om het springkussen te gebruiken of te plaatsen, tevens de
huur periode te staken.
De huurder verklaart door middel van ondertekening van de orderbevestiging een exemplaar van de
veiligheidsinstructies en de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en hiermee akkoord te gaan. Dit
mag ondertekend worden op de dag van levering. Beide documenten zijn ook aanwezig in de instructiemap,
die meegeleverd wordt met het springkussen.
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