
Algemene voorwaarden 

 

 

Gezien de grote vraag kan geen garantie geboden worden op de beschikbaarheid van de door de aanvrager 

gekozen goederen op de door de aanvrager gekozen datum. De aanvragen worden in de meeste gevallen 

binnen de 2 dagen beantwoord via email. 

Alle vermelde bedragen zijn huurprijzen per dag, inclusief BTW.  

De huurder blijft steeds verantwoordelijk voor de gehuurde goederen en zal er op toe zien dat deze goederen in 

dezelfde staat terug keren naar de verhuurder zoals de huurder deze gekregen heeft. 

Langer dan één dag huren kan besproken worden in functie van de beschikbaarheid. Indien het niet mogelijk is 

om de tent of springkasteel te plaatsen of op te halen op de dag van het evenement kan dit op een alternatieve 

datum (de dag ervoor of erna) gedaan worden na overleg met de verhuurder en worden hier geen bijkomende 

kosten voor aangerekend. 

De gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van Vriendenkring Brandweer Tielt vzw. 

Gehuurde goederen waar etenswaren mee in aanraking kwamen dienen afgewassen terug gegeven te worden. 

Indien de verhuurder vaststelt dat dit niet gebeurde, wordt een bedrag van 25 euro aangerekend aan de 

huurder. 

Glazen, borden en bestek worden in kunststof opbergboxen verhuurt en kunnen zowel afgehaald als geleverd 

worden. Voor deze opbergboxen rekent de verhuurder 10 euro waarborg aan per stuk en dienen altijd 

teruggegeven te worden, ook als deze beschadigd werden door de huurder. 

Een ontbrekend, gebroken of beschadigd glas, bord, koffie kop of bestek kost de huurder 2 euro per stuk.  

Ontbrekende of beschadigde kookpotten, schenkkannen of thermoskannen kosten de huurder 20 euro per stuk. 

Schade aan bain-marie, percolators, barbecues, spoelbak, gasvuren, springkasteel en/of tenten zal worden 

bekeken en eventuele herstellingskosten zullen worden verhaald op de huurder. 

Alle verhuurde goederen worden in goede staat en zonder gebreken verhuurd. 

De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik van de 

gehuurde goederen. 

De tenten en springkasteel worden enkel door de verhuurder geleverd, geplaatst, afgebroken en opgehaald 

tenzij anders afgesproken met de huurder. 

De waarborgsom dient tijdens de afhaling of levering contant en gepast betaald te worden. 

De totaalsom van de gehuurde goederen (exclusief waarborgsom) dient minimum 14 dagen voor de 

afgesproken lever-of ophaaldatum naar de rekening van Vriendenkring Brandweer Tielt vzw worden 

overgeschreven. 

De annulering van de huurovereenkomst dient schriftelijk of via email te worden meegedeeld. 

Bij defect tijdens de huurperiode dient de huurder ons onmiddellijk te verwittigen via het telefoonnummer dat 

te vinden is op de leveringsbon. 

Facturen worden via email, post of contant verzonden. 

De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan het 

gehuurde onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven. 

Brandweerlieden uit Zone Midwest genieten een korting van 50% op alle goederen. 

 

 

 

 

                                                



Specifieke voorwaarden springkasteel 

 

Volgende gebruiksvoorwaarden moeten steeds nageleefd worden: 

- Het springkasteel niet betreden met schoeisel. 

- Niet eten of drinken op het springkasteel. 

- Scherpe voorwerpen, sleutelhangers of ander hard speelgoed is verboden. 

- Het is verboden om het springkasteel te betreden onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen. 

- Het springkasteel niet aflaten bij lichte regenval. 

- Bij zware regenval en/of storm het springkasteel aflaten en dubbelvouwen. 

- Bij onweer, laat je het springkasteel af, ontkoppel je de blaasinstallatie en breng je deze veilig onder, vouw         

het springkasteel dubbel, om verder indringen van water te voorkomen. Als de wind en het onweer voorbij is, 

koppel je de motor terug aan. 

- Er moet steeds toezicht aanwezig zijn. 

- Een springkasteel is ontworpen voor kinderen en niet voor volwassenen. 

Gebruik van de gehuurde attractie gebeurt steeds onder toezicht van een volwassene. Wij kunnen niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. De huurder is aansprakelijk voor eventuele 

schade en/of ongevallen tijdens de huurperiode. Schade toegebracht aan het springkasteel kan aangerekend 

worden aan de huurder. De huurder kan een extra verzekering afsluiten bij zijn of haar verzekeringsagent. Wij 

verhuren enkel kwaliteitsvolle materialen die voldoen aan de Europese normen en die onderworpen zijn aan 

strenge controles. Het springkasteel wordt grondig gereinigd en gecontroleerd na elke verhuurperiode, zodat de 

volgende huurder een springkasteel in perfecte staat ontvangt. Indien het springkasteel overnacht, zal de 

huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen. De huurder staat in voor de bewaking en de 

bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade 

vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging 

(nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de 

goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is. 

Een springkasteel wordt continu opgeblazen door een motor. De lucht ontsnapt onderaan via voorziene 

openingen, maar ook langs de naden verdwijnt er veel lucht. De kleine luchtbelletjes die je ziet op een nat 

springkasteel is de lucht die uit de naden ontsnapt. De motor mag nooit afgedekt worden. 

Op een zachte en vlakke ondergrond, gras is ideaal. Een springkasteel mag nooit op een ondergrond met 

steenslag of met puntige voorwerpen geplaatst worden. 

Stroom van 220V tot aan de achterkant. Zorg voor een goede doorgang (minimum 1 meter) naar de plaats en 

voorzie 1 meter langs elke zijde. Voorzie 2 meter achter het kasteel voor de motor. 

Het springkasteel wordt op een afgesproken tijdstip geleverd en 's anderendaags opgehaald. Dit beschouwen 

we ook als een dag tenzij anders afgesproken. 

Laat het springkasteel nooit af als er nog kinderen in het springkasteel aanwezig zijn! 

Bij stroompanne gaat het springkasteel vanzelf langzaam aflaten en moeten de kinderen het toestel 

onmiddellijk verlaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                



Specifieke voorwaarden Tenten 

 

De huurder verbindt zich ertoe om de vermelde tenten met het daarbij behorende materiaal te huren voor de 

periode zoals beschreven in de leveringsbon. 

De tenten worden door de verhuurder gebracht, geplaatst, afgebroken en terug opgehaald tenzij dit met de 

huurder anders werd overeengekomen.  

De transportkosten zijn in de huurprijs inbegrepen tenzij anders afgesproken. 

De tenten worden in goede staat en zonder enige gebreken aan de huurder ter beschikking gesteld zoals deze 

werden geleverd. Eventuele opmerkingen over gebreken moeten bij levering aan de verhuurder overgemaakt 

worden. 

De huurder is volledig aansprakelijk voor eventuele beschadiging of diefstal van de tenten, zelfs in geval van 

overmacht. 

Het is ten strengste verboden om hittebronnen te plaatsen onder/in de tenten. 

Onder hittebronnen wordt verstaan: barbecue op gas of kolen, fakkels, vuurkorven en dergelijke. 

Voor het verwarmen van de tenten is de huurder verplicht gebruik te maken van de door de verhuurder 

geleverde verwarmingstoestellen. 

Bij dreigend noodweer dienen de tenten geheel gesloten te worden. De huurder zal alle acties ondernemen om 

schade aan de tenten te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder. Bij rukwinden 

boven 70km/u of in geval van storm dienen de tenten worden afgebroken om schade te voorkomen.  

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door storm of 

ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf, of schade veroorzaakt aan derden, onverschillig of deze zich 

binnen of buiten de tent bevinden. 

Stickers, plakband, duimspijkers, nietjes en schroeven aanbrengen op de gehuurde artikelen is ten strengste 

verboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                


