
 

___________________________________________________________________________________________ 
Algemene huurvoorwaarden 

Algemene huurvoorwaarden 
 

Reservatie: 
• De reservatie is pas definitief en geldig als deze door Time 2 Jump per e-mail bevestigd wordt. 

• Bij reservatie gaat u automatisch akkoord met de huurvoorwaarden. 

• De verhuurder behoud het recht om ten alle tijden de verhuur te annuleren. 
 

Prijzen en betalingen: 
• De betaling gebeurd steeds bij levering. Dit kan contant of via payconiq.  

• Betaling via overschrijving kan enkel indien dit op voorhand besproken is. Deze moet voldaan zijn ten 
laatste één dag voor levering. 

• Er wordt géén waarborg gevraagd op de springkastelen. Bij onze spelen kan er wel een waarborg gevraagd 
worden op kleine onderdelen. 

• Time 2 Jump is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet 
toepasselijk. 

 

Annuleren: 
• Gratis annuleren bij slechte weersomstandigheden tot 24 uur voor levering.  
• Annuleren omwille van andere redenen, dan geldt het volgende: 

• Meer dan een maand voordien: Geen onkosten. 
• Tussen de 1 - 4 weken voordien: € 35 voor administratiekosten. 
• Minder dan een week voordien: 50% van het totaal huurbedrag. 
• De dag van leveren: Totale huurbedrag. (met uitzondering van slecht-weer-garantie) 

• Indien wij aanwezig zijn en de huurder beslist om ter plaatse te annuleren, dient alsnog het volledige 
huurbedrag betaald te worden.  

• De verhuurder behoud het recht om ten alle tijden de verhuur te annuleren. 
 

Levering: 
• Wij leveren gratis binnen 20 km vanaf ons vestigingsadres te Westerlo. (berekend via Google Maps) 

• Woont U daarbuiten? Dan rekenen wij € 0,50 per gereden kilometer. (2x heenreis) 

• Het springkasteel word door ons geplaatst en opgeruimd. Een helpende hand is altijd welkom. 

• De plaats waar het springkasteel zal geplaatst worden moet proper en vrij van obstakels zijn: geen stenen, 
laaghangende takken, los zand, uitwerpselen van dieren, … 

• Het springkasteel moet altijd op een zachte en vlakke ondergrond geplaatst. Bij voorkeur op gras. Bij beton 
of klinkers, gelieve op voorhand te vermelden bij reservatie. Dit voor de gepaste verankering. 

• Er moet een stopcontact van 220V en 16A met aarding voorzien zijn. En eventueel een extra verlengkabel. 

• Rondom het springkasteel moet een vrije ruimte voorzien worden van ca. 1m, achter het springkasteel ca. 
2m voor de blower.  

• Eénmaal geplaatst mag het springkasteel niet meer verplaatst worden. 

• Bij plaatsing moet er steeds een vrije doorgang zijn van minimum 1.20m. En dit zonder obstakels zoals: 
trappen. 

• Wij leveren NIET door het huis. 

• 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.  

• Bij levering gaat de huurder samen met de verhuurder rondom het springkasteel om eventuele schade te 
noteren. Hierdoor kunnen er geen onnodige kosten aangerekend worden. 
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Gebruik: 
• Het gebruik van het springkasteel is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon. 

• De minimale leeftijd van de gebruiker is 4 jaar. 

• Schoeisel, scherpe voorwerpen, speelgoed, confetti, juwelen, hete voorwerpen, etc zijn verboden. 

• Het gebruik van eten, drinken, snoep, water, zand, modder en andere op het springkasteel is verboden. 

• Het is verboden om met schmink, stiften, stylos, … op het springkasteel te komen.  

• Het is verboden om op de muren en het dak te klimmen of naar beneden te trekken. 

• Het is niet toegestaan om te roken, onder invloed van alcohol of andere geestverruimende middelen te zijn 
bij het gebruik van het springkasteel. 

• Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel.  

• Bij stroomuitval of drukverlies dient men het springkasteel onmiddellijk te ontruimen. 

• De toevoerbuis van de blower moet steeds gestrekt liggen om oververhitting te voorkomen. 

• De blower nooit afdekken.  

• Het springkasteel moet de ganse huurperiode opgeblazen blijven en mag niet verplaatst worden. (Tenzij 
anders afgesproken) 

• Bij buitensporige vervuiling anders dan het normale gebruik dan rekenen wij € 50 reinigingskosten aan. 

 

Verantwoordelijkheid: 
• De huurder gaat akkoord met de staat waarin het gehuurd materiaal zich bevindt. 

• De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het gehuurd materiaal ten gevolge van verkeerd 
gebruik. 

• Alle schade (buiten de normale slijtage) veroorzaakt door abnormaal gebruik, zullen worden aangerekend 
aan de huurder. 

• De huurder is verantwoordelijk voor de bewaking en bewaring van het gehuurde goederen tijdens de 
huurperiode. Hij zal bij het ontbreken, schade, diefstal van het gehuurd materiaal instaan voor de kosten 
van herstellingen/vernieuwingen. 

• De huurder is ten alle tijden verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

• De verhuurder kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, letsels, ongevallen van welke 
aard dan ook bij het leveren en/of ophalen van de gehuurde goederen. 

• Het is ten strengste verboden om het gehuurde materiaal uit te lenen of verder te verhuren aan derden 
zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. 

 

Slecht weer: 
• Gratis annuleren tot 24 uur voor levering! (slecht-weer-garantie) 

• Het springkasteel moet gedurende de volledig huurperiode opgeblazen blijven. (Tenzij anders afgesproken) 

• Bij een korte regenbui laat u het springkasteel in de regen staan. 

• De blower mag nooit afgedekt worden, dit om oververhitting te voorkomen. De stopcontacten moeten bij 
regen wel afgedekt worden. 

• Bij stortregen, rukwinden, onweer moet het springkasteel uitgeschakeld worden: De stroom uitschakelen, 
de muren, opstap, glijbaan naar binnen plooien en vervolgens het springkasteel dubbelvouwen zodat er 
niet te veel water kan inlopen. Eveneens afdekken met bijgeleverde zeil. 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. 

• Belangrijk!! Na het stormweer moet het springkasteel zo snel mogelijk weer opgeblazen worden zodat het 
kan drogen. Eventuele plassen dient men eerst te verwijderen met handdoeken. 

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. 

 
      


