
 algemene voorwaarden 

      

1 
 

Behoudens afwijkend schriftelijk beding zijn onderhavige voorwaarden van toepassing op alle 
overeenkomsten, offertes en facturen van Discobar Tcm 
 

2 De verhuur wordt bevestigd via e-mail, er wordt geen contract opgestuurd. 

3 Het springkasteel wordt gratis geleverd in een straal van 20km. In de straal daarbuiten rekenen wij 
0,50 euro aan per kilometer. 

4 De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het 
gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke de oorzaak van de schade ook mag zijn.  
De huurder is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik 
van het springkasteel te laten verzekeren bij een erkend Belgische verzekeringsmaatschappij, welk elk 
ongeval vanaf de ontvangst name tot de wederafgifte van het springkasteel, met afstand tot elk recht 
op verhaal lasten de verhuurder. 

5 Een volwassen persoon MOET steeds toezicht houden. 

6 Bij elke springkasteel wordt een blazer, grondzeil, verankeringsmateriaal en indien nodig een 
stroomhaspel van 20 meter voorzien. De huurder dient in de nabijheid een stopcontact te voorzien 
van 220/230 volt met min. 16 ampère. De doorgang naar de plaats waar het kasteel moet staan 
moet voldoende breed zijn (minimaal 1m). Wij leveren NIET op een verdieping of in afgronden en/of 
hellingen. 

7 Het springkasteel wordt steeds door ons geleverd, geplaatst en opgehaald. Het springkasteel mag 
nooit verplaatst worden.  
Het springkasteel moet steeds geplaatst worden op een vlakke zachte ondergrond, bij voorkeur gras. 
Het kasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, of op oneffen terrein of plaatsen waar 
puntige voorwerpen voorkomen. 
 
Het springkasteel wordt doorgaans geleverd in de voormiddag en opgehaald voor het duister is. De 
uren van levering en ophaling worden steeds op voorhand, in overleg met de huurder, afgesproken. 
In geval van niet of laattijdige levering zal de huurder geen enkele schadevergoeding kunnen eisen 
van de verhuurder. 

8 Het is verboden met schoeisel het springkasteel te betreden alsook met voedingswaren. 
Het is tevens verboden aan de zijwanden of dwarsbalken te hangen of te klimmen. 
Alle schade anders dan normale slijtage, alsook reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal 
gebruik zullen doorgerekend worden naar de huurder. 

9 Rond het springkasteel moet voldoende ruimte worden voorzien (min. 1à2m rondom het 
springkasteel). 

10 Zorg dat de opening steeds naar het publiek is gericht, zodat meerdere volwassen personen toezicht 
kunnen houden op het springen en spelen.  

11 Het springkasteel moet STEEDS in geblazen toestand blijven, behalve bij hevige wind of zware 
regenval, tot wij het komen halen.  

12 Het springkasteel mag nooit onbeheerd achtergelaten worden op een openbare plaats. Wil je het 
springkasteel voor meerdere dagen huren dan moet het op een afgesloten domein zijn waar 
onbevoegden geen toegang tot het springkasteel of blazer hebben. 

13 Schade aan het springkasteel (opzettelijk of onopzettelijk) moeten steeds onmiddellijk worden 
gemeld op het nummer 0486/90.13.89. 

14 Het springkasteel is overdekt, dit is echter GEEN regendak maar een zonnedak dat de kindjes 
beschermd tegen schadelijke Uvstralen van de zon. Een klein beetje regen wordt hierdoor 
tegengehouden, aanhoudende lichte of felle regen echter niet. Wij behouden steeds het recht om 
het gevraagde springkasteel NIET te leveren bij zware regen, storm, onweer of hevige rugwinden. 

    15 De betaling gebeurt steeds cash bij levering.  
Bij regenweer gratis annulering van het springkasteel. 
Bij annulatie tussen 2-4 weken worden er geen kosten aangerekend. 
Annulatie minder dan 2 weken: 50% van het verhuurbedrag. 

16 Iedere betwisting of vordering waartoe deze onderlinge overeenkomst of navolgende factuur zou 
kunnen aanleiding geven behoort tot de uitdrukkelijke en uitsluitende bevoegdheid van de 
Rechtbank van Koophandel te Gent, en dit naargelang het  bedrag van de vordering. 
 
Eender welk factuurprotest moet binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter 
kennis worden gebracht van Discobar Tcm. Na die termijn worden geen protesten meer aanvaard, 
en dient het volledig factuurbedrag te worden voldaan. 
 
De taal van de overeenkomst, factuur, offerte of om het even welke betwisting, is in het Nederlands. 
 


