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De huurder dient zich te legitimeren aan de hand van een geldig Nederlands legitimatiebewijs. Tevens dient de
huurder een kopie mee te nemen van het legitimatiebewijs (u kunt de tekst t.a.v. Verhuurpoint over het kopie
noteren).
Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden
toegebracht. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing of andere oorzaken zijn voor rekening van de
huurder. Indien er aan het gehuurde product schade is ontstaan, dient u dit direct bij ons te melden.
De huurovereenkomst gaat in bij het afhalen van het door u gehuurde product. Op dat moment dient u de
huurprijs en borg contant (en gepast) te betalen. Bij ons kunt u niet pinnen!
Bij het te vroeg retourneren van het gehuurde product, wordt geen restitutie verleend voor de resterende
huurtermijn. Verhuurder verleent ook geen restitutie indien het verhuurde product niet gebruikt kan worden
door omstandigheden die te wijten zijn aan huurder. Verhuurder verwijst hiervoor naar de productinformatie cq.
afmetingen op onze website verhuurpoint.nl.
U word geacht passende maatregelen te treffen om schade wegens bijv. storm, sneeuw of vandalisme aan het
gehuurde product te voorkomen. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde product op een andere manier
te bevestigen dan met de door de verhuurder meegeleverde materialen. Tevens is het niet toegestaan het
gehuurde product te verhuren aan derden.
De huurder kan de huurtermijn na afloop van de huur periode verlengen (in overleg). Men moet er wel rekening
mee houden dat dit niet altijd mogelijk is, omdat een andere huurder het product al weer gereserveerd zou
kunnen hebben.
Na de huurperiode brengt u het gehuurde product op de afgesproken dag/tijd weer retour.
Bij te laat retourneren bereken wij een boete; deze boete bedraagt€ 50 per dag.
Het gehuurde product dient compleet, schoon, droog en netjes (klein) ingepakt en in originele staat retour
gebracht te worden. Bij het niet schoon, droog en netjes terug brengen, brengt Verhuurpoint €50,- in rekening
wat met de borg verrekend zal worden!
Bij vermissing en/of schade van haringen, spandoek, transporttas, blower, en de rest van onze producten
verrekenen wij dit met de borg. Is de borg onvoldoende, dan ontvangt u achteraf een factuur.
Zorg altijd voor een 220 v aansluiting met randaarde. Zet het opblaasfiguur of springkussen niet nabij afgronden,
wateren of andere gevaarlijke plekken.
Zet het opblaasfiguur of springkussen niet neer, naast of op plekken waar het kan beschadigen, te denken valt aan
dakgoten, bomen, hekwerken en andere scherpe voorwerpen.
Zorg voor een schone ondergrond bij het opzetten en afbreken. Het is niet toegestaan opblaasfiguren en
springkussens te beplakken en/of te beschrijven.
Huurder kan Verhuurpoint op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen die
voortvloeien uit het gebruik van onze opblaasfiguren en springkussens.
De bijbehorende blower dient u apart van de transporttas te vervoeren.

Eigen risico

De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor vergoeding van schade, letsel in welke vorm dan ook,
veroorzaakt door bij de verhuurder gehuurde materialen. U gebruikt al onze materialen volledig op eigen risico!
Ingeval van schade dient u dit zelf te melden bij uw WA-verzekering en zelf de schade te verhalen.
Extra algemene voorwaarden gebruik springkussen
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Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon (vanaf 18 jaar).
Er moet per springkussen 1 toezichthouder aanwezig zijn zolang de stekker van de blower in het stopcontact zit.
Op ieder ogenblik moet het kussen onder toezicht staan van een volwassen persoon die er op moet toezien dat er
aan de gebruiksvoorwaarden wordt voldaan aangevuld met eigen inzicht/ verantwoordelijkheid.
Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen, schmink, etenswaren, drank,
kauwgom, dieren etc op het springkussen is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van drank/ geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik
en/of toezicht houden van het springkussen.
Personen met brillen, beugels en/of andere uitstekende voorwerpen betreden het luchtkussen en/of de attractie
op eigen risico of zetten het geen uitsteekt af.
Het is niet toegestaan op de buitenwanden en/of bogen te klimmen, gezien recente ongelukken bij collega's
dient er hier extra aandacht aanbesteed te worden.
Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
Niet spelen op en bij de opstap van het springkussen.
Plaats het luchtkussen niet op een helling met een hoek die scherper is dan 5%.
Voor gebruik controleren of het springkussen goed verankerd is.
Zet de attractie onmiddellijk stil zodra de gebruiker hierom vraagt.
Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen worden.
Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras.
De bodem rondom de ingang van het kussen dient voldoende schok dempend te zijn.
Geen open vuur of barbecue in de omgeving is toegestaan.
Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
Gebruik altijd een grondzeil ter voorkoming van slijtage van het kussen.
Gebruik de luchtpomp niet wanneer het snoer beschadigd is.
Verwijder de stekker uit stopcontact door aan de stekker te trekken niet door aan het snoer te trekken.
Houdt kinderen uit de buurt van de blower.
Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden. Bij een eventuele
stroomstoring als eerste alle deelnemers van het luchtkussen en/of de attractie halen (zeer belangrijk bij
kinderluchtkussens).
Haal geen stroom van het luchtkussen en/of de attractie af, zolang er zich nog personen op het luchtkussen en/of
de attractie bevinden.
Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale
werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.
U dient de attractie aan de grond vast te zetten met de bijgeleverde borgpennen. Indien deze niet zijn bijgeleverd
dient u direct contact met ons op te nemen, alvorens u de attractie opbouwt en in gebruik neemt. U dient de
grondpennen zo te plaatsen dat de attractie nog kan schuiven. (de touwen waar u ze aan bevestigd dienen dus
slap te staan) Dit om scheuren te voorkomen.
Onze attracties die niet bestemd zijn om met water te gebruiken, indien u wel water gebruikt, is er een verhoogd
risico op blessures en ongevallen. Hierom mag er geen was en/of glijmiddel worden gebruikt op onze kussens.
Bij regen worden de springkussens zeer glad en kunnen ze niet gebruikt worden tot ze drooggemaakt zijn.
Het luchtkussen en/of de attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten.
Dek bij regen de stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie af.
Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van de attracties beschermde kleding te dragen ter
voorkoming van schaafwonden en letsel.
Men dient ieder uur te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle normen.
Er dient ALTIJD een toezichthouder (volwassen persoon vanaf 18 jaar) toezicht te houden!
De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het
springkussen gedurende de gehele verhuurperiode.
Bij slechtweer kunt u kosteloos het door u gereserveerde product annuleren.
Houdt u deze regels als toezichthouder goed in de gaten, dan kunnen de kinderen onbezorgd
springen!

