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Artikel 1 Overeenkomst
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst genoemde attractie, welke is gesloten tussen Springkussens
Swifterbant en de huurder.
Artikel 2 Huurprijs
De huurprijs voor de attractie dient ( tenzij anders schriftelijk overeengekomen) voor aanvang van de huurperiode te zijn
voldaan. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. De huurperiode staat vermeld in de overeenkomst tussen Springkussens
Swifterbant en u. Indien de datum en of de tijden worden overschreden is de huurder aan de verhuurder een onmiddelijke
opeisbare boete verschuldigd, gelijk aan de vervallen huur termijn.
Artikel 3 Geldig legitimatie
De huurder is verplicht een legitimatie te tonen aan de verhuurder, en er word een kopie van gemaakt
Artikel 4 Bezorgen
Indien er een bezorging overeenkomst is wordt de attractie op de juist geleverde dag en tijdstip afgeleverd en weer opgehaald,
dit staat vermeld in het huurcontract. In Swifterbant is het bezorgen en ophalen van een springkussen gratis, buiten deze regio
rekenen wij vanaf de kern van Swifterbant € 0,40 per kilometer (2x de afstand) en € 7,50 bezorgkosten. Voor opzetten en
afbreken € 18,50
De attractie kan door heel Nederland bezorgt worden, maar we leveren uitsluitend op de begaande grond. De huurder dient
er voor te zorgen dat er iemand op de afgesproken bezorgdag en tijd aanwezig is. Indien de huurder in gebreken is gebleken,
houd de verhuurder zich het recht om de attractie mee retour te nemen. De hiervoor gemaakte kosten zijn voor de huurder.
Artikel 5 Ophalen en retourneren van de attractie
Indien de huurder de attractie komt ophalen is de huurder zelf verantwoordelijk voor het terugbrengen van de attractie.
In het huurcontract staat waar deze opgehaald en terug gebracht dient te worden en op welk tijdstip.
Artikel 6 Zorg en aansprakelijkheid voor schade
Voor schade of letsel die de huurder aan derden, direct of indirect, ingevolge van gebruik van de attractie veroorzaakt is
de verhuurder niet aansprakelijk. Voor het gebruik van de attractie is men verplicht de bij geleverde handleiding
te volgen.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht aan het gehuurde materiaal tussen het moment van afhalen of bezorgen
van het materiaal en het moment van terugbrengen of ophalen van het materiaal. Geconstateerde schade wordt direct of achteraf
aan de huurder in rekening gebracht, dit geld ook voor vermissing.
De door huurder gebruikte materialen worden schoon en in goede staat geleverd en ook weer afgeleverd,
en anders kan de verhuurder hier schoonmaakkosten (€30,-) voor in rekening brengen.
Reparatiekosten aan het gehuurde materiaal zullen aan huurder worden doorberekend.
De huurder is verplicht om elke schade en elk gebrek aan het gehuurde materiaal direct te melden. Zonder toestemming
van Springkussens Swifterbant mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde
materialen buiten de schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder recht op vervanging van het betreffende materiaal
gedurende de duur van de overeenkomst.
Artikel 7 Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering van 7 dagen of minder voor de huurdatum wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht
Artikel 8 Beperking gebruik
Het is niet toegestaan het gehuurde object voor commerciele doeleinde te gebruiken, mits anders overeengekomen.
De huurder mag geen verandering aan het gehuurde object brengen, het beplakken, beschilderen, of op een andere wijze
het bewerken van het gehuurde object is niet toegestaan.
Artikel 9 Vrijwaring van schade
De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aansprakelijkheid op vergoeding wegens schade, welke mocht uitvloeien
uit het gebruik van het gehuurde object.

Artikel 10 Weersomstandigheden
De huurder behoud het recht om bij zeer slechte weersomstandigheden de huurovereenkomst te annuleren, zonder dat de
verhuurder een schadevergoeding kan invorderen. De door de verhuurder ontvangen bedragen zullen worden terugbetaald.
Bij verandering van de weersomstandigheden tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk, bij afwezigheid van de
verhuurder, tot al dan niet staken van het gebruik van de springkussen
Artikel 11 Betreden op eigen risico
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel. De attractie betreden is geheel op eigen risico
Artikel 12 Ontbinding
Indien de huurder zich niet aan de bovenstaande verplichtingen houdt kan de verhuurder ten alle tijden de huurovereenkomst
direct ontbinden.

