JEDA FUN - Huurvoorwaarden
Alle reservaties gebeuren via onze website. De reservatie is pas definitief nadat u van ons
een bevestiging hebt ontvangen.
Bij aanhoudend slecht weer is gratis annulering mogelijk. Bij alle andere annuleringen
dient er 50% van de totale huurprijs betaald te worden als schadevergoeding voor de
verbroken huurovereenkomst.
De betaling gebeurt steeds contant bij afhaling of levering. Wij vragen een waarborg van
€ 100 per springkasteel. Bij in ontvangst name van het verhuurde materiaal dient de
volledige huurprijs (in contanten) alsook de waarborgsom betaald te worden. Alle
vermelde prijzen zijn incl. BTW.
Afhaling in onze vestiging te Nijlen de dag voordien om 20u en terug te bezorgen de dag
zelf om 19u. Wanneer je de achterbank kan neerleggen, passen al onze springkastelen in
een personenwagen. Heb je een aanhangwagen is er uiteraard geen probleem! Er kan
evenwel geleverd worden tegen de meerprijs van € 25 binnen een straal van 25 km.
Een springkasteel moet steeds op een zachte vlakke ondergrond (gras) geplaatst worden.
Het kasteel mag in geen enkel geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein of
plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen. Tevens dient altijd gebruik gemaakt te
worden van het bijgeleverde onderzeil. 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.
Houdt rekening met een ruimte van minstens 1,5 meter achter het kasteel voor de
plaatsing van de motor. Gelieve 1 meter vrije ruimte rondom het springkasteel te
voorzien.
De motor van het springkasteel moet aangesloten worden op stroom met 16A en 220V.
Bij gebruik van een verlengsnoer moet dit voldoen aan deze specificaties. Rol een
verlengsnoer op een haspel steeds volledig af om oververhitting te voorkomen.
Het kasteel mag enkel betreden worden onder toezicht van minstens 1 volwassene. Het
is verboden om op de muren te klimmen, hangen en naar beneden te trekken. Het is
verboden om te eten, drinken, huisdieren, speelgoed, scherpe voorwerpen, … op het
kasteel te brengen. Het kasteel mag niet met schoenen betreden worden.
Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen en niet voor volwassenen.
Bij een korte bui laat u het springkasteel gewoon opgeblazen in de regen staan. Motor
nooit afdekken. Bij een langere regenperiode, storm of onweer laat u het kasteel best af
en legt u het op een droge plaats, koppel ook de motor en de elektriciteitsleidingen af en
leg deze op een droge plaats. Na de storm dient het springkasteel zo snel mogelijk terug

opgeblazen te worden zodat het terug kan drogen. Indien het springkasteel niet
opgeblazen en open blijft liggen bij regen sijpelt het water in het binnenste en ontstaat
er schade die door de huurder dient betaald te worden. Laat een springkasteel nooit in
afgelaten toestand in de regen liggen.
Indien het springkasteel grondig gereinigd dient te worden door overtreding van de
regels, dan worden de kosten doorgerekend aan de huurder!
Bij defect of schade tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen op het
nummer 0471/89 20 73.
Alle facturen dienen contant betaald te worden. Alle openstaande rekeningen worden
vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met
een nalatigheidsintrest van 1% per aangegeven maand en een forfaitaire
schadevergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125
euro. In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt ieder lopend
contract van rechtswege ontbonden met voorbehoud van alle rechten van de verhuurder
om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen.
In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding
kunnen eisen van de verhuurder.
Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in
ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.
De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige
huurperiode en zal permanent toezien op de goede werking. Bij eventuele schade, al dan
niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. De springkastelen blijven ten
allen tijde eigendom van JEDA FUN.
JEDA FUN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke
aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan JEDA FUN aansprakelijk gesteld
worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of afbouw. De
huurder kan een extra verzekering afsluiten bij zijn of haar verzekeringsagent.

Gebruiksaanwijzing
-

Kasteel volledig openvouwen
Blazer op de slurf van het springkasteel plaatsen
Vastmaken en goed aanspannen door middel van de spanband
Pas daarna de stekker in het stopcontact stoppen
Springkasteel vastmaken met de bijgeleverde piketjes
Afdekken van elektriciteitsaansluiting mag en is zelfs aangeraden bij regenweer
De motor mag evenwel NOOIT afgedekt worden

