
Huurvoorwaarden springkussen 
 

1. Leveringscondities springkussen 

1.1 Het springkussen moet in dezelfde staat opgehaald worden zoals het afgeleverd is. 

1.2  De huurder dient een aansprakelijkheid verzekering te hebben. Schade ontstaan door 

vernieling, diefstal, vandalisme, slechte opslag, vervoer (door huurder) enz. zijn voor 

rekening van de huurder. 

1.3  De huurder moet meerderjarig zijn. 

1.4 Gedurende de exploitatie van het springkussen dient er ten aller tijde een volwassene 

toezicht te houden op het springkussen en toe te zien op bepaling 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 & 

4.1  

1.5  Indien van toepassing dient de huurder zelf een vergunning te hebben om het 

springkussen te exploiteren. 

1.6  De lever- en ophaaltijd worden vooraf in samenspraak bepaald. 

1.7  De ondergrond waar het springkussen wordt opgezet moet gevrijwaard zijn van     

1.8 scherpe en uitstekende delen ( stenen , boomtakken enz.) en de ondergrond moet 

geschikt zijn om grondpennen in te slaan om het springkussen te kunnen zekeren aan 

de ondergrond.  Het is mogelijk om het springkussen te verankeren tussen tegels of 

klinkers. 

       De huurder is verantwoordelijk voor de verankering. 

1.9 Doorgang naar de locatie dient minimaal 1,20 meter breed te zijn en geschikt voor een 

steekwagen. 

1.10 Het betreden van het springkussen is geheel op eigen risico voor de bezoekers.  

De verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor het gedrag van de 

bezoekers op het springkussen en de daaruit eventuele opgelopen gevolgen en/of 

schade voor de bezoeker.  

1.11 Het springkussen wordt geleverd met 4 verankeringspennen, een onderzeil. Deze    

        dienen door de klant gebruikt te worden voor de veiligheid en ter bescherming van    

         het   springkussen. 

1.12 De Huurder is verantwoordelijk dat bezoekers van het springkussen niet op de   

   wanden en bogen van de glijbaan klimmen 

1.13 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor letsel van gebruikers van het           

        springkussen. De huurder houd toezicht op het springkussen om gevaarlijke situaties   

        te voorkomen. 

       

2. Elektra 

 

       2.1 Elektriciteitsvoorziening met randaarde 220 volt. Minimaal geschikt voor 2000 watt. 

       2.2 De locatie waar het springkussen opgezet moet worden dient binnen 20 meter van de  

            elektriciteitvoorziening te zijn. 

 

 

3. Verboden 

 

      3.1 Het is ten strengste verboden om het springkussen te betreden met eten en drinken. 

      3.2 Het is ten strengste verboden om het springkussen met schoenen aan te betreden. 

      3.3 Het is ten strengste verboden om het springkussen te betreden met voorwerpen de  

             schade kunnen veroorzaken aan het springkussen 

      3.4 Het is ten strengste verboden om op de zijwanden, het dak of  boog over de glijbaan                                   

.           van  het springkussen te klimmen. 



 

 

4. Weersomstandigheden 

 

    4.1 Indien het weer zo slecht wordt tijdens de exploitatie is de huurder verplicht iedereen     

          van het springkussen af te halen en de motor van het springkussen stil te zetten. Bij          

          windkracht 6 of meer geldt ook deze verplichting. 

 

 

5. Annulering 

 

    5.1 De reservering kan altijd geannuleerd worden zolang het springkussen nog niet    

          geleverd  als het springkussen geleverd is, is de huurder verplicht de afgesproken    

          bedrag te betalen. 

 

 

6. Betaling 

 

      6.1 De betaling moet vooraf of op het moment van levering voldaan worden. 

      6.2 Als de verhuurder het materiaal zelf brengt, hoeft borg betaald te worden. 

      6.3 Bij betaling vooraf en na annulering krijgt de huurder het gehele bedrag terug. 

 

 

7. Opslag 

 

  7.1 Als het springkussen niet in gebruik is, zorgt de huurder voor een opslag, waarvan      

        redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het speeltoestel niet vernield of ontvreemd  

        wordt. Ook tijdens deze opslag is de huurder aansprakelijk bij ontvreemding of  

        vernieling. 

 7.2 Ter voorkoming van diefstal, vernieling e.d. geeft de verhuurder er de voorkeur aan   

        om springkussens desnoods ’s nachts op te halen. 

 7.3 Kiest de huurder ervoor om het springkussen niet veilig op te bergen, dan is dit voor de  

       verantwoording van de huurder. 

 

8. Retour 

 

    8.1  Het springkussen dient schoon en compact opgerold retour gebracht te worden. 

    8.2  De huurder is verplicht te melden als het springkussen nat opgevouwen is.           

 

 
 
                                                           Handtekening huurder    …………………….. 
                                                      
                                                     Naam huurder :   ……………………………………………….. 
                                                     Adres huurder :       ……………………………………………..               
\                                                    Woonplaats huurder :    ………………………………………..  
                                                     Legitimatie nummer ……………………………………………. 
                                                     Kenteken ophaalauto  …………………………………………. 

 
                                                 Datum  ………………………………………….                      

                                                      Borg:   ………………………………………. 



 

 

 

 

 

 


