Algemene Voorwaarden Jumping Joe springkussens
Algemeen
• Jumping Joe kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijke ongevallen en letsel.
voortvloeiend uit het huren van onze springkussen. U tekent hiervoor bij het afhalen van uw artikel.
• Alle prijzen zijn inclusief BTW.
• Bij ieder springkussen dient u rekening te houden met € 50,- borg. Deze betaalt u tegelijkertijd met de
huurprijs bij het ophalen van het kussen.
• U huurt de springkussen in principe voor 1 dag, langer kan ook.
Artikelen
• Gebruik onze spullen zoals u ook uw eigen spullen gebruikt.
• Zet het springkussen goed vast met de bijgeleverde haringen of op een andere manier.
• Springkussens moeten op een zeil worden geplaatst om beschadiging te voorkomen.
• De meeste springkussen hebben een veiligheidsnet, maar u bent als huurder zelf verantwoordelijk
voor de veiligheid van de kinderen.
Huren
•
•
•
•
•
•
•

Tijdens de huurtijd bent u aansprakelijk voor alle schade aan de luchtkussens.
Bij schade aan het artikel kunnen wij deze verrekenen met de borg.
Wanneer het springkussen nat of vies wordt geretourneerd, berekenen wij max. € 50,- met de borg.
Blijkt achteraf (bijv. bij huur door een volgende klant) dat het springkussen beschadigd, vies of nat
was, dan brengen wij u alsnog maximaal € 50,- in rekening.
Bij diefstal van het springkussen tijdens uw huurtijd, bent u verantwoordelijk voor de nieuwprijs van
het springkussen.
Het is niet toegestaan om springkussens voor andere dan recreatieve doeleinden te gebruiken.
Het is alleen toegestaan springkussens in gebruik af te staan als dit uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen met de Jumping Joe. De huurder blijft echter volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor het gehuurde.

Ophalen
• Als u een springkussen komt afhalen, dient u zich te kunnen legitimeren. Neemt u a.u.b. uw rijbewijs,
identiteitskaart of paspoort mee.
• Het springkussen moeten worden opgehaald op onze afhaallocatie.
• Betaling kan alleen contant en gebeurt bij het ophalen.
Terugbrengen
• U bent verplicht elke schade aan de artikelen direct aan ons te melden.
• Wij controleren regelmatig – en zeker bij regenachtig weer - het springkussen bij het terugbrengen.
• Als het artikel niet schoon of droog wordt geretourneerd verrekenen wij maximaal € 50,- met de borg.
• Blijkt achteraf (bijv. bij huur door een volgende klant) dat het springkussen beschadigd, vies of nat
was, dan brengen wij u alsnog maximaal € 50,- in rekening.
• Wanneer u de artikelen te laat retourneert verrekenen wij de daghuur met de borg.
• U bepaalt zelf welke maatregelen u moet nemen om de goederen in juiste goede staat te retourneren.
Annuleringen
• U kunt altijd kosteloos annuleren.
• Als u niet annuleert dan moet u het springkussen wel op komen halen. Doet u dat, zonder bericht,
niet, dan brengen wij standaard € 50,- in rekening.
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