
OVEREENKOMST	  SPRINGKASTEEL	  DANIKA	  

	  

EIGENAAR	  
DANIKA	  
Kerkstraat	  28A	  
9220	  Hamme	  
	  
Verantwoordelijke:	  Menno	  Meertens	  
Contactpersoon:	  Tom	  De	  Decker,	  tom@danika.be	  
	  
	  
ONTLENER	  
	  
NAAM	  SCHOOL/VERENIGING:	  
	  
ADRES:	  
	  
	  
CONTACTPERSOON:	  
	  
GSM	  CONTACTPERSOON:	  
	  
E-‐MAIL:	  
	  
	  
LEENPERIODE	  
	  
DATUM	  OPHALING	  SPRINGKASTEEL:	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  /	  
	  
DATUM	  GEBRUIK	  SPRINGKASTEEL:	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  /	  
	  
DATUM	  TERUGBRENGEN	  SPRINGKASTEEL:	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  /	  
	  
	  
	  
De	  ontlener	  verklaart	  de	  algemene	  voorwaarden	  gelezen	  en	  goedgekeurd	  te	  hebben.	  
	  
	  
Opgemaakt	  in	  tweevoud	  te	  Hamme	  op:	  
	  
	  
	  
De	  ontlener	   	   	   	   	   	   	   	   De	  eigenaar	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



VOORWAARDEN	  GEBRUIK	  SPRINGKASTEEL	  DANIKA	  

ENKEL	  VOOR	  BASISSCHOLEN,	  VERENIGINGEN	  &	  PERSONEEL	  

	  

DOELSTELLING	  

Het	  uitlenen	  van	  een	  springkasteel	  aan	  basisscholen,	  verenigingen	  en/of	  personeel	  ter	  promotie	  van	  
het	  bedrijf	  DANIKA	  bvba	  

	  
RESERVERING	  
De	  reservatie	  van	  het	  sprinkasteel	  kan	  per	  mail	  gebeuren	  via	  tom@danika.be	  
Pas	  na	  bevestiging	  en	  ondertekening	  van	  deze	  voorwaarden,	  staat	  het	  springkasteel	  voor	  u	  
gereserveerd.	  
	  
ANNULATIE	  
Bij	  aanhoudend	  slecht	  weer	  kan	  je	  dezelfde	  dag,	  tot	  4	  uur	  voor	  afhaling/levering	  annuleren	  door	  
middel	  van	  mail	  tom@danika.be	  
	  
WAARBORG	  
Bij	  ophaling	  van	  het	  springkasteel	  dient	  er	  een	  waarborg	  betaald	  te	  worden	  van	  €300	  door	  middel	  
van	  overschrijving	  op	  rekeningnummer	  BE38	  001	  4500214	  72	  op	  naam	  van	  DANIKA	  bvba	  en	  dit	  
minstens	  1	  week	  voor	  de	  periode	  van	  gebruik.	  Deze	  waarborg	  zal	  na	  inspectie	  en	  controle	  van	  het	  
springkasteel,	  teruggestort	  worden.	  Dit	  kan	  max.	  2	  weken	  in	  beslag	  nemen.	  
	  
LEVERING	  
Het	  springkasteel	  wordt	  door	  de	  ontlener	  opgehaald	  en	  teruggebracht	  op	  het	  afgesproken	  adres.	  
Indien	  de	  huurder	  niet	  in	  de	  mogelijkheid	  is	  om	  zelf	  het	  transport	  te	  voorzien	  zal	  er	  een	  bijdrage	  
gevraagd	  worden	  om	  dit	  te	  laten	  leveren/ophalen	  (hangt	  af	  van	  de	  afstand,	  vraag	  gerust	  meer	  info).	  
Het	  tijdstip	  van	  levering/afhaling	  is	  vooraf	  af	  te	  spreken.	  
DANIKA	  bvba	  heeft	  het	  recht	  om	  naast	  het	  springkasteel	  eventueel	  promotie	  te	  maken	  (banner,…).	  
Dit	  zal	  wel	  op	  voorhand	  afgesproken	  worden	  met	  de	  ontlener.	  	  
	  
ONDERGROND	  
Een	  springkasteel	  moet	  steeds	  op	  een	  zachte	  vlakke	  ondergrond	  geplaatst	  worden.	  Het	  springkasteel	  
mag	  in	  geen	  geval	  geplaatst	  worden	  op	  steenslag,	  oneffen	  terrein,	  of	  plaatsen	  waar	  puntige	  
voorwerpen	  voorkomen.	  	  
	  
PLAATSING	  
Het	  springkasteel	  mag	  na	  opstelling	  niet	  meer	  verplaatst	  worden.	  De	  motor	  mag	  niet	  afgedekt	  
worden	  en	  de	  luchttoevoer	  moet	  gestrekt	  blijven.	  Gelieve	  een	  meter	  vrije	  ruimte	  rondom	  het	  
springkasteel	  te	  voorzien.	  
	  
ELECTRICITEIT	  
De	  huurder	  voorziet	  een	  verlengkabel	  met	  aarding	  (230V	  –	  16A)	  tot	  aan	  de	  achterkant	  van	  het	  
springkasteel.	  
	  
	  
	  
	  



VEILIGHEID	  
Het	  kasteel	  mag	  enkel	  betreden	  worden	  onder	  toezicht	  van	  minstens	  één	  volwassene.	  Het	  is	  
verboden	  om	  op	  de	  muren	  te	  klimmen,	  hangen	  en	  naar	  beneden	  te	  trekken.	  Het	  is	  verboden	  om	  te	  
eten,	  drinken,	  huisdieren,	  speelgoed,	  scherpe	  voorwerpen,	  ...	  op	  het	  kasteel	  te	  brengen	  Het	  kasteel	  
mag	  niet	  met	  schoenen	  betreden	  worden.	  Springkastelen	  zijn	  gemaakt	  voor	  kinderen	  en	  niet	  voor	  
volwassenen.	  Men	  dient	  erop	  toe	  te	  zien	  dat	  de	  kinderen	  niet	  achter	  het	  kasteel	  aan	  de	  ventilator	  
komen	  en	  het	  kasteel	  aflaten.	  
	  
	  
WAT	  BIJ	  REGEN?	  
Het	  springkasteel	  moet	  gedurende	  de	  huurperiode	  opgeblazen	  blijven	  (dus	  ook	  bij	  regen).	  Enkel	  bij	  
hevige	  rukwinden	  moet	  het	  kasteel	  afgelaten	  en	  dubbelgevouwen	  worden	  zodat	  het	  water	  niet	  in	  
het	  kasteel	  kan	  lopen.	  Koppel	  ook	  de	  motor	  en	  elektriciteitsleidingen	  af	  en	  leg	  deze	  op	  een	  droge	  
plaats.	  Na	  de	  storm	  dient	  het	  kasteel	  zo	  snel	  mogelijk	  terug	  opgeblazen	  te	  worden	  zodat	  het	  terug	  
kan	  drogen.	  Het	  springkasteel	  moet	  DROOG	  teruggeleverd	  worden	  (anders	  vormen	  er	  zich	  snel	  
schimmelvlekken	  en	  andere	  schade).	  
	  
SCHADE/DEFECT	  
Bij	  defect	  of	  schade	  tijdens	  de	  leenperiode	  dient	  u	  ons	  onmiddellijk	  te	  verwittigen	  op	  het	  nummer	  
0471/835216.	  Indien	  er	  na	  de	  ontlening	  vastgesteld	  wordt	  dat	  er	  schade	  is	  aan	  het	  
springkasteel/motor	  zal	  de	  ontlener	  verantwoordelijk	  gesteld	  worden	  en	  zal	  de	  factuur	  van	  de	  
herstelling(en)	  rechtstreeks	  worden	  doorgerekend	  aan	  de	  ontlener.	  Indien	  het	  springkasteel	  niet	  
DROOG	  teruggebracht	  wordt	  heeft	  DANIKA	  bvba	  het	  recht	  om	  de	  waarborg	  in	  te	  houden	  en	  deze	  te	  
gebruiken	  om	  het	  springkasteel	  te	  laten	  reinigen.	  
	  
VERANTWOORDELIJKHEID	  
De	  ontlener	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  gebruikte	  goederen	  tijdens	  de	  volledige	  leenperiode	  en	  zal	  
permanent	  toezien	  op	  de	  goede	  werking.	  Bij	  eventuele	  schade,	  al	  dan	  niet	  opzettelijk,	  zal	  deze	  
worden	  verhaald	  op	  de	  ontlener.	  De	  springkastelen	  blijven	  ten	  allen	  tijde	  eigendom	  van	  de	  DANIKA	  
bvba.	  
	  
AANSPRAKELIJKHEID	  
De	  eigenaar	  kan	  niet	  aansprakelijk	  gesteld	  worden	  voor	  ongevallen,	  van	  welke	  aard	  ook,	  tijdens	  de	  
leenperiode.	  Evenmin	  kan	  de	  eigenaar	  aansprakelijk	  gesteld	  worden	  voor	  schade	  of	  letsel	  ontstaan	  
tijdens	  levering,	  plaatsing,	  gebruik	  of	  afbouw.	  	  
	  
HET	  IS	  VERBODEN	  HET	  SPRINGKASTEEL	  DOOR	  TE	  VERHUREN!	  
	  
Bij	  plaatsing	  van	  de	  bestelling	  verklaart	  de	  ontlener	  zich	  akkoord	  met	  alle	  bepalingen	  van	  deze	  
voorwaarden.	  

	  

	  


