
Huur- en leverings voorwaarden 

• Reservering 

Er worden enkel reserveringen aangenomen telefonisch, per mail of via het contactformulier op de website.  

De reservering is pas definitief als deze door ons is bevestigd. 

• Betaling 

De betaling dient steeds volledig voldaan bij ontvangst van de gehuurde goederen.  Betaalmogelijkheden 

zijn contant of via de bancontact app.  Ook op voorhand kan u betalen via bankoverschrijving.     

• Slecht weer garantie 

U krijgt een gratis slecht weer garantie op alle springkastelen waarmee u (enkel telefonisch)  kosteloos kan 

afzeggen tot 2u voor de levering / afhaling. 

• Levering 

De goederen kunnen door ons geleverd en opgehaald worden op een afgesproken tijdstip.  Voor alle 

reserveringen vanaf 70 euro zit de levering inbegrepen tot 15 km enkel vanaf de vestigingsplaats.  Extra 

kilometers worden aangerekend aan € 0,50 incl. btw per km, heen en terug.  Reserveringen onder de 70 

euro kunnen desgewenst geleverd worden aan de volgende voorwaarden: Er zal € 0,50 incl btw 

aangerekend worden per km heen en terug, met een minimum forfait van € 15.   (vestigingsplaats: 

Akkerstraat 107 te 2950 Kapellen) 

• Abnormale vervuiling 

Indien de gehuurde goederen abnormaal vervuild of stuk zijn na huurperiode zullen er kosten aangerekend 

worden voor de reiniging / herstelling. (Zie algemene voorwaarden) 

• Verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid 

De huurder is ten allen tijde verantwoordelijk voor de gehuurde goederen.  Hij moet dan ook verkeerdelijk 

gebruik vermijden.  Bij eventuele schade aan het gehuurde goed zal de herstelling ten laste zijn van de 

huurder.  U kan hiervoor uw verzekering aanspreken of een polis afsluiten bij uw makelaar. De verhuurder 

kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, schade of andere letsels tijdens de huurperiode.  

De gehuurde goederen blijven steeds eigendom van de verhuurder.  Bij reservering verklaart de huurder 

zich akkoord met onze algemene voorwaarden. 

• In ontvangstname 

De klant bevestigt op de hoogte te zijn van de werking van de gehuurde goederen en heeft notie genomen 

van de goede staat ervan.  Indien de huurder bij levering of onmiddellijk nadien schade vaststelt dient hij de 

verhuurder te verwittigen.  Indien de verhuurder niet op de hoogte gebracht wordt zullen we de schade op 

deze huurder verhalen. 

De volledige algemene voorwaarden kan u ook terug  vinden op onze website. 


