
 
 
       HUURVOORWAARDEN  
       OPBLAASBAAR SPELMATERIAAL  
 
 
1. De huurder verzorgt het transport van het luchtkussen. 
2.  De huurder is aansprakelijk voor vernielingen, beschadigingen, ongevallen en andere mogelijke

 gevallen waarbij sprake kan zijn van juridische en/of morele aansprakelijkheid jegens de 
verhuurder inzake het vervoer, gebruik en eventuele tijdelijke opslag van het opblaasbare 
spelmateriaal en dient tevens maatregelen te nemen ter voorkoming van het gestelde in dit 
artikel. 

3. De verhuurder adviseert de huurder zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering van het 
gehuurde materiaal. 

4. Voor rekening van de huurder zijn alle kosten van gebleken noodzakelijk herstel en/of vervanging 
indien het spelmateriaal of onderdelen daarvan niet meer aanwezig/bruikbaar zijn. Vervanging 
zal geschieden op basis van nieuwwaarde. 

5. Indien de grondzeilen meegeleverd worden is de huurder verplicht deze te gebruiken om 
 beschadigingen aan de onderzijde van het spelmateriaal te voorkomen.  
6. Er mogen geen stickers of andere materialen op het spelmateriaal en de transportkar geplakt 

worden. 
7. Voor de luchtkussens geldt een maximum aantal kinderen:  

- In het ballenbad (3) mogen maximaal 5 kinderen. De maximumleeftijd hierbij is 7 jaar. 
- Op de luchtkussens 4 en 5 mogen maximaal 10 kinderen tot een leeftijd van 10 jaar. Voor 10 

jaar en ouder geldt een maximum van 7 personen.  
- Op de luchtkussens 6 en 8 mogen maximaal 15 kinderen tot een leeftijd van 10 jaar. Voor 10 

jaar en ouder geldt een maximum van 10 personen.  
- Op het luchtkussen 7 mogen maximaal 12 kinderen tot een leeftijd van 10 jaar. Voor 10 jaar 

en ouder geldt een maximum van 8 personen. 
8. Om beschadigingen te voorkomen mag er niet gesprongen worden met schoeisel. Tevens mag 

het spelmateriaal niet gebruikt worden op gravel, grint of ander ruw terrein. 
9. De huurder is verplicht bestuursleden van de stichting VakantieKinderFeesten toegang te 

verlenen ter controle op naleving van de bepalingen in deze overeenkomst. 
10. Het matigingsrecht van de rechter wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.  
12. De in de verhuurlijst genoemde prijzen gelden uitsluitend voor niet-commerciële doelstellingen. 

Indien het spelmateriaal onderdeel is van een commercieel gebeuren en/of door de huurder op 
enigerlei wijze een vergoeding wordt gevraagd voor het gebruik van het spelmateriaal,bedraagt 
de huurprijs per dag € 250,--. Voor de stormbaan molen is dit € 300,--, een en ander  ter  
beoordeling van het VKF-bestuur. 

13.  Betaling van de huurprijs en waarborgsom dient vooraf te geschieden binnen de in de factuur 
gestelde betalingstermijn. Bij niet tijdige betaling komt de reservering te vervallen. Bij reservering 
binnen 14 dagen voor de gebruiksdatum dient de huurprijs en waarborgsom vooraf contant te 
worden voldaan. Restitutie van de huurprijs is niet mogelijk, behoudens het gestelde in artikel 16. 

14. Bij annuleren van het spelmateriaal is de huurder altijd verplicht het volledige bedrag te voldoen. 
15. Het luchtkussen dient te worden geretourneerd in hetzelfde formaat zoals u het heeft 

meegekregen. Mocht het formaat dusdanig groot zijn dat het opnieuw opgevouwen moet worden, 
zijn wij genoodzaakt € 37,50 kosten op de borgsom in mindering te brengen. 

16. Overmacht: 
 a. Indien de verhuurder op de afgesproken datum door schade of een defect het bestelde spel- 
     materiaal niet beschikbaar heeft, vervalt deze overeenkomst. 
 b. Bij gebruik van dit artikel zorgt de verhuurder dat de huurder zo spoedig mogelijk op de hoogte 
     wordt gebracht. 
 c. Bij gebruikmaking van dit artikel wordt de eventueel al betaalde huurprijs zo spoedig mogelijk 
        terugbetaald. 
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