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Huurovereenkomst voor roerende goederen
Tussen de ondergetekenden :
1. Erwin Beynen, Mcj-attractions, wonende te Sellaerstraat 30, 1820 Melsbroek 0495/418607
hieronder aangeduid onder de benaming "de verhuurder" en
2. de persoon die deze bestelling plaatst, hieronder aangeduid als "de huurder",
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT :
De verhuurder geeft te huur op de afgesproken datum de gevraagde artikelen, zoals vermeld in de
bevestigingsmail.
Artikel 1
De verhuurder geeft in huur aan de huurder, die aanvaardt, de springkastelen, spelen of attracties of
installaties, nader beschreven en opgesomd hierboven.
Artikel 2
De huurder erkent de voorwerpen die in voormelde inventaris opgesomd zijn in ontvangst te hebben
genomen, ze goed te kennen en ze te aanvaarden in de staat waarin zij zich op heden bevinden; De
controle beschrijving zal samen met de huurder uitgevoerd worden bij levering;
Artikel 3
De verhuurder verklaart uitdrukkelijk dat alle opgesomde voorwerpen zijn volle en onbelaste
eigendom zijn en dat geen ervan het voorwerp uitmaken van enige gerechtelijke beslaglegging of
eigendomsvoorbehoud;
Artikel 4
De huurder verklaart vertrouwd te zijn met het gebruik der in huur gegeven goederen en verbindt er
zich toe een oordeelkundig gebruik van te maken en ze in goede staat van werking en onderhoud te
bewaren;
Artikel 5
De huurder neemt alle werkings- en onderhoudskosten te zijnen laste voor de hele duur van de
huurovereenkomst en zal ze bij het einde ervan in perfecte staat, enkel rekening houdend met de
normale gebruiksslijtage, aan de verhuurder teruggeven;
Artikel 6
Deze huurovereenkomst is afgesloten voor bepaalde duur zoals beschreven hierboven; De huurder
mag deze artikelen niet doorverhuren aan derden;
Artikel 7
Het zal de verhuurder te allen tijde toegelaten zijn toegang te hebben tot de plaatsen waar de
verhuurde goederen zich bevinden en ze aan een onderzoek te onderwerpen;
Artikel 8
De verhuurder van de toestellen kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke
ongevallen, van welke aard dan ook. Vrijblijvend kan de huurder een extra verzekering afsluiten.
De verzekering van de gehuurde toestellen is steeds ten laste van de huurder.
Artikel 9
Door de huur aan te gaan erkent de huurder in kennis te zijn van hogervermelde huurvoorwaarden
en deze te aanvaarden.
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Algemene Voorwaarden

Plaats een springkasteel / rodeostier of -spin altijd op een vlakke ondergrond (liefst gras). Het
mag zeker nooit geplaatst worden op steenslag, oneffen terreinen of plaatsen waar puntige
voorwerpen of (dierlijke) uitwerpselen zijn.
Voorzie minstens een doorgang van 1,5 meter tot de plaats waar het kasteel moet komen.
Indien u in een rijhuis woont, laat dit op voorhand weten zodanig dat we samen naar een
geschikte oplossing kunnen zoeken. Indien de tuin niet toegankelijk is of we moeten eerst het
terrein nog vrij maken of indien we het springkasteel terug moeten meenemen, wordt er
sowieso een vergoeding aangerekend van €100. Voorzie minstens een doorgang van 1 meter
rond het springkasteel voor de veiligheid van iedereen.
De motor van het springkussen moet aangesloten worden op stroom met 16A en 220V +
aarding. Deze mag nooit afgedekt worden. Dit om verbranding te vermijden.
Het springkasteel nooit aflaten wanneer er zich nog kinderen in bevinden. Zorg altijd voor
toezicht van minstens 1 volwassene.
Een luchtkasteel is voor kinderen, niet voor volwassenen of 15 plussers behalve indien anders
vermeld. Kinderen onder 3 jaar zijn niet toegestaan. Deze kastelen en attracties moeten steeds
gebruikt worden onder supervisie van een volwassen persoon.
Laat de kinderen nooit op de muren klimmen, trekken of hangen, zodanig dat ze zich niet
kunnen bezeren of schade berokkenen aan het kasteel zelf.
Geen schoenen, huisdieren, eten, drank, brillen, sleutels of andere scherpe voorwerpen in het
kasteel zelf meenemen.
Laat het springkasteel ten alle tijden opgeblazen staan. Zelfs tijdens regenachtig weer moet
het kasteel opgeblazen blijven zodanig dat er zo weinig mogelijk water in blijft.
Alleen bij storm of hevig onweer moet u het kasteel en toebehoren veilig opbergen.
Hiervoor moet u het luchtkasteel aflaten en de motor verwijderen. Open de flappen (velcro +
ritssluiting) aan de zijkant van het kasteel. Duw de muren van het springkasteel naar binnen
en plooi het kasteel zo goed mogelijk dicht zodat er zo min mogelijk water naar binnen kan
lopen. Plaats het kasteel en toebehoren op een droge plaats. Na de storm het kasteel zo vlug
mogelijk terug opzetten zodat het kan drogen. Indien het kasteel toch ondergelopen zou zijn
omdat u het plat gelegd hebt, zullen wij u reinigingskosten ten belope van €100 aanrekenen.
Indien het kasteel meerdere dagen gehuurd wordt, legt u het ook 's nachts best op een veilige
plaats om diefstal te voorkomen.
De rodeostier niet bij horens vastnemen – deze zijn breekbaar. De spin niet aan de poten
vastnemen voor dezelfde reden. Indien de horen of poten afbreken zijn de herstellingskosten
voor de huurder (+/- €120 per stuk). De spin/stier moet steeds overdekt zijn. Indien u geen
overdekking heeft kan u er bij ons één huren aan verminderde prijs.
De gehuurde materialen worden in goede staat ontvangen. De huurder is in alle gevallen
verantwoordelijk voor schade vastgesteld na de huurperiode. De verhuurder van de toestellen
kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard
dan ook. Bij vaststelling van schade en/of diefstal dient deze altijd vergoed te worden door de
huurder. Schade dient ook vermeld te worden aan de verhuurder bij afhaling van het kasteel.
POPCORNMACHINE / SUIKERSPINMACHINE
Teneinde problemen te voorkomen dient de huurder onmiddellijk nadat hij het gehuurde in
ontvangst neemt dit te controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient
de huurder direct telefonisch contact op te nemen met ons. Gebruik van het gehuurde object
heft het recht om te reclameren op.
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Huurder is aansprakelijk voor alle schade(s) welke gedurende de huur tijd aan het gehuurde object
wordt toegebracht. Alle kosten vanwege vermissing, diefstal e.d. zijn voor rekening van de huurder.
De nieuwprijs van het vermiste of beschadigde goed zal voor rekening komen van de huurder.
De verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade of persoonlijke
ongevallen die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de machines. De gehuurde
popcornmachines/suikerspinmachines worden erg heet en men dient daar ook zorgvuldig mee om te
gaan. De gehuurde machines mogen alleen gebruikt worden door volwassenen.
De huurder dient ten allen tijde te zorgen voor een 220V volt aansluiting met aarding. Indien de
machine in de buitenlucht geplaatst wordt, dient de huurder te zorgen voor een waterdicht
verlengsnoer. Ook zorgt men ervoor dat de apparaten onder een waterdichte overkapping staan
zodat er geen waterschade aan de machines kan ontstaan.
Bij de geleverde machines mogen ook alleen de meegeleverde ingrediënten gebruikt worden, men
mag geen eigen suiker of andere ingrediënten gebruiken. Wanneer er door het gebruik van eigen
ingrediënten storingen of mankementen aan de machines ontstaan zullen de gemaakte kosten op de
huurder worden verhaald.
Huurder plaatst de machines niet op of nabij afgronden, wateren of andere gevaarlijke plekken.
Huurder zorgt voor een schone ondergrond bij het opbouwen en afbreken van de machines.
Het is niet toegestaan om het gehuurde te verhuren aan derden.
Het gehuurde dient compleet schoon, droog en netjes ingepakt in dezelfde staat geretourneerd te
worden. Zo niet dan wordt er minimaal 50,00 euro excl. btw in rekening gebracht voor het
schoonmaken van het object.
Alle reuze- en volksspelen worden ontvangen in goede en complete staat en moeten dus ook in
deze staat terug bezorgd worden aan de verhuurder. Indien er stukken ontbreken of beschadigd
werden zal de huurder de verhuurder hiervan op de hoogte brengen en zullen deze vergoed worden
door de huurder tegen de geldende tarieven. (Nieuwkoop of herstellingskosten, afhankelijk van het
probleem.)
Door de huur aan te gaan erkent de huurder in kennis te zijn van hogervermelde huurvoorwaarden
en deze te aanvaarden.
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