Algemene voorwaarden
Naam: WIMPY-JUMP
Adres : Amersveldestraat 144c
Postcode: 8610
Woonplaats: Kortemark
Tel: 0473/768287
0497/894349

Ter beschikking stellen van het materiaal
Bij het ter beschikking stellen van het materiaal zal de verhuurder aan de huurder (of degene die namens
de huurder het materiaal in ontvangst neemt) de nodige instructies geven voor een correct gebruik van het
materiaal. De huurder machtigt bij deze diegene die het materiaal in ontvangst neemt en weer inlevert om
alle formaliteiten te verrichten en het materiaal te inspecteren.
De verhuurder kent zichzelf max. 1 uur vertraging toe bij het aan huis leveren van het materiaal.
Algemene instructies: zie bijlage of op WWW.WIMPY-JUMP.BE

Inleveren van het materiaal
De huurder is verplicht het materiaal op een door de verhuurder aan te geven plaats in te leveren in de staat
waarin hij het heeft ontvangen.
Indien het materiaal verloren gaat, is de huurder gehouden de verhuurder schadeloos te stellen voor alle
schade die als gevolg van het verloren gaan van het materiaal bij de huurder ontstaat.
De huurder dient derhalve niet alleen de schade voor het verloren gegane materiaal te vergoeden, maar ook
alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van het verloren gaan van het materiaal.
De periode tot wanneer de huurder de schade dient te vergoeden, loopt tot het moment dat de verhuurder
de volledige schadevergoeding in zijn bezit heeft.
Onderhoudsplicht verhuurder en huurder
De verhuurder dient zorg te dragen voor het onderhoud aan het materiaal alvorens het ter beschikking van
de huurder gesteld wordt. De huurder aanvaardt het materiaal, na inspectie als vermeld in artikel 2, geheel
op eigen risico.
De huurder dient het materiaal deskundig te gebruiken of te laten gebruiken.

Schade
De huurder is verplicht om in geval van schade aan het materiaal de verhuurder daarvan schriftelijk in kennis
te stellen en de verhuurder alle informatie te verschaffen die deze noodzakelijk acht. De huurder is verplicht
alle instructies van de verhuurder op te volgen.

Ingebrekestelling
Indien de huurder zijn verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst niet nakomt en dientengevolge
in gebreke is, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
Hij zal dit schriftelijk aan de huurder meedelen. De huurder is in dit geval verplicht al het gehuurde materiaal
onmiddellijk aan de verhuurder terug te leveren. Indien de huurder het materiaal niet terstond terug levert,
is de verhuurder gerechtigd alle maatregelen te treffen die hij nodig acht om het materiaal weer in zijn bezit
te krijgen.
De huurder is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het niet onmiddellijk terugbrengen van het
gehuurde materiaal.

Aansprakelijkheid
De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan derden, toegebracht door of met het gehuurde materiaal.
De verhuurder is ook niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door of met het gehuurde materiaal, al dan
niet als gevolg van het niet of niet voldoende functioneren van het gehuurde materiaal.

Onderverhuur
De huurder mag het gehuurde materiaal niet aan derden verhuren, noch in gebruik geven. De huurder mag
het gehuurde nooit ter zekerheidstelling bezwaren.

Huurprijs

De huurprijs wordt bij levering contant betaald aan de verhuurder al dan niet leveringskosten
inbegrepen.
Er wordt door de verhuurder een voorschot aangerekend. Bij annulering, wordt het volledige huurbedrag
gefactureerd. Bij niet betaling kan de attractie niet geplaatst worden en wordt het volledig huurbedrag
als schadevergoeding aangerekend.

Verzekering
De huurder is verplicht om voor zijn aansprakelijkheid voor schade, ontstaan aan het gehuurde materiaal
wegens verlies, diefstal of door welke oorzaak dan ook, een verzekering te sluiten en deze gedurende de
overeengekomen huurperiode te handhaven. Dit geldt ook voor eventuele schade aan derden berokkend
tijdens het gebruik van het gehuurde materiaal.

Geschillen
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomst
voortvloeien, zullen aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Veurne worden overgemaakt.
De voertaal is Nederlands.

STAP 1

STAP 5

Koppel de ventilator af en open
alle luchtinlaten en ritsen zodat het
springkasteel sneller leegloopt. Plooi
vervolgens de muren naar binnen.

Rol het springkasteel zo klein mogelijk
op tot een grote rol.

STAP 2

STAP 6

Het springkasteel moet in 3 gelijke
delen opgevouwd worden, plooi
eerst één derde naar binnen.
U kunt altijd zonder schoeisel op het
springkasteel lopen zodat de lucht
sneller ontsnapt.

Bevestig de spanriem rondom het
opgerolde springkussen en trek
stevig aan.

STAP 3

STAP 7

Plooi de andere zijde over de reeds
opgevouwde zijde zoals hieronder.

Zet het springkasteel nu rechtop en
schuif de transportzak eroverheen.

STAP 4

STAP 8

Loop zonder schoeisel over het
springkasteel totdat alle lucht uit
het springkasteel is verdwenen.

Draai het springkasteel om zodat de
opening van de transportzak zich
aan de bovenzijde bevindt.
En klaar is kees!

