Algemene huurvoorwaarden
RESERVERING
• De reservatie is pas definitief en geldig als deze door Time 2 Jump per mail bevestigd word.
PRIJZEN EN BETALING
• Wij vragen steeds een contante betaling bij levering.
• Betaling via overschrijving kan enkel indien dit op voorhand besproken is.
• Er word géén voorschot gevraagd.
• Time 2 Jump is een kleine orderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet
toepasselijk.
ANNULERING
• Gratis annuleren kan bij zeer slechte weersomstandigheden. (Onweer, zeer hevige wind)
• Wilt u annuleren voor een andere reden, dan geldt het volgende:
• Annulatie meer dan een maand voordien : Geen onkosten.
• Annulatie tussen de 1-4 weken voordien : € 35,00 administratiekosten.
• Bij annuleren de dag van leveren word er een kostprijs van 50% aangerekend.
• Bij regenweer gratis annulatie tot 2u voor levering!
LEVERING
• De springkastelen worden steeds door ons gratis geplaatst en geleverd binnen een straal van 20 km rond
Westerlo.
• In een straal daar buiten rekenen wij € 0,50 aan per km. (voorbeeld: woon je op een afstand van 30 km, komt er 5
euro aan leveringskosten bij.)
• Bij de opbouw en afbraak is er geen hulp nodig, u hoeft dus zelf niets te doen.
• Het ophalen van het springkasteel zal plaats vinden tussen 20u en 22u naargelang de route die de verhuurder
volgt. (ophaling voor 20u is natuurlijk altijd mogelijk op vraag van de huurder!)
• Rondom het kasteel moet een vrije ruimte voorzien worden van ca. 1m, achter het kasteel ca. 2m voor de blower.
Er dient een stopcontact van 220V en 16A aanwezig te zijn.
• In geval van laattijdige levering kan de huurder geen schadevergoeding eisen van de verhuurder. Wij doen er alles
aan om iedereen op tijd verder te helpen maar ook wij zijn afhankelijk van externe factoren.
GEBRUIK
• Het gebruik van het springkasteel is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
• Het gebruik van eten en drinken in het springkasteel is verboden.
• Schoeisel, scherpe voorwerpen, speelgoed, confetti, juwelen en hete voorwerpen zijn verboden.
• Het gebruik van water, zand, modder en andere is verboden in het springkasteel.
• Het is verboden op de buitenwanden te klimmen of naar beneden te trekken.
• Geen huisdieren of andere toegelaten in het springkasteel. Dit om schade te voorkomen.
• Bij stroomuitval of drukverlies dient men het springkasteel onmiddellijk te ontruimen.
• De blower nooit afdekken.
• De springkastelen worden na elke huurperiode grondig gereinigd. Bij buitensporige vervuiling rekenen wij € 25,00
reinigingskosten aan.
SCHADE
• De verhuurder gaat bij levering met de huurder rondom het springkasteel om eventuele schade te noteren. Zo ben
je zeker dat er geen onnodige kosten aangerekend worden.
• De huurder gaat akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt.
• De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal ten gevolge van verkeerd gebruik.
• Alle schade, buiten de normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik,
zullen worden aangerekend aan de huurder.
ONGEVALLEN
• De huurder is verantwoordelijk bij gebeurlijke ongevallen.
• De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of ongevallen van welke aard dan
ook.

SLECHT WEER
• Het springkasteel moet gedurende de volledig huurperiode opgeblazen blijven (tenzij anders afgesproken). Ook bij
regen.
• Enkel bij hevige stortregen, rukwinden en/of onweer moet het kasteel worden afgelaten: De stroom uitschakelen,
de muren, opstap, glijbaan naar binnen plooien en vervolgens het springkasteel dubbelvouwen zodat er niet te
veel water kan inlopen. Indien het toch blijft openliggen, sijpelt het water in het binnenste en ontstaat er schade
die de huurder dient te betalen.
• Zorg dat de blower en de elektrische kabels op een droge plaats liggen.
• Na het stormweer moet het kasteel weer worden opgeblazen zodat het kan drogen. Eventuele plassen dient men
eerst te verwijderen met handdoeken of dweilen.
• Om misverstanden te vermijden: overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering en niet zozeer als
bescherming tegen de regen. Een zekere bescherming tegen de regen is aanwezig maar toch zal er nog steeds
regenwater doorsijpelen.
PROBLEMEN OF VRAGEN
• GSM: +32499/29.17.48
• MAIL: info@time2jump.be

