Algemene voorwaarden Buiten-Spel:
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Buiten-Spel
(S.C.J.Hoeymans), hierna te noemen: “Verhuurder”, en een Wederpartij, hierna te noemen “Huurder” waarop
Verhuurder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De gehuurde artikelen zullen worden aangeduid als “gehuurde”. worden.
1.2 Bij het afleveren van het verhuurde zullen de kosten voor het huren door de Huurder contant betaald moeten
1.3 In geval van niet of laat tijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
1.4 Het gehuurde dient in de originele staat (staat bij aanvang huur), en op overeengekomen inleverdatum aan de
verhuurder overgedragen worden.
1.5 De Huurder is verantwoordelijk voor alle schade aangebracht aan het gehuurde
1.6 Indien het gehuurde later dan van te voren is overeengekomen wordt teruggebracht zal een nieuwe dag aan huur
betaald moeten worden, in overeenstemming met met het aantal dagen dat het gehuurde te laat wordt teruggebracht.
1.7 Indien het gehuurde niet wordt geretourneerd (ook bij diefstal) zal de Huurder de kosten ter vervanging van het
gehuurde moeten betalen.
1.8 Indien het gehuurde niet schoon en droog wordt terugbezorgd zijn wij genoodzaakt -vijfentwintig- euro te rekenen
voor het schoonmaken of drogen.
1.9 Indien op een later tijdstip, in ieder geval voor het opnieuw verhuren van het gehuurde, schade wordt ontdekt, zal dit
als nog d.m.v. een factuur door de Huurder moeten worden vergoed.
Gebruik:
2.1 Het is niet toegestaan om met schoeisel of (scherpe) sieraden opblaas artikelen te betreden.
2.2 Het is niet toegestaan etenswaren (eten/drinken) te nuttigen op of in de nabije omgeving van het gehuurde. Als dit
toch gebeurd zullen de daar eventueel uit voorkomende schoonmaakkosten voor
rekening van de Huurder zijn.
2.3 Springkussens en de bijhorende motor zijn niet waterdicht. Deze kunnen dus niet bij nat weer / in de regen gebruikt
worden. De Huurder dient zorg te dragen dat het springkussen en de bijhorende motor droog worden gehouden.
2.4 De motor en het springkussen dienen op een vlakke ondergrond gebruikt te worden. De motor mag alleen recht op
staand worden gebruikt om vacuüm zuigen te voorkomen.
2.5 Het gehuurde dient alleen gebruikt te worden onder begeleiding/toezicht van een volwassene.
2.6 Indien het weer het niet toestaat het gehuurde op een normale manier te gebruiken dient de Huurder het gehuurde
en accessoires in veiligheid te brengen.
2.7 Het gebruik van onze artikelen geschied op eigen risico
2.8 De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige
huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het gehuurde en / of onderdelen ervan de
kosten voor vervanging ( nieuwe waarde ) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkend de huurder uitdrukkelijk dat
hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan
op de hoogte is.
2.9 Plaats springkussen en andere speelattracties op een zachte ondergrond om kans op letsel tijdens het gebruik van
het gehuurde te verkleinen en schade aan het gehuurde te voorkomen.

Aansprakelijkheid:
3.1 De Huurder kan de Verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor geleden schade of persoonlijk letsel
door het gebruik van het gehuurde.
3.2 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
3.3 Voor schade die de Huurder aan derden, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van het gehuurde veroorzaakt
is de Verhuurder NIET aansprakelijk.
3.4 Mocht er schade optreden dan dient dit gelijk gemeld te worden aan de Verhuurder, uiterlijk voor het inleveren va
het gehuurde.
3.5 Indien Verhuurder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verhuurder
beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
Offertes en aanbiedingen:
4.1 Verhuurder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Huurder redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.
4.2 Betaling dient steeds te geschieden contant bij aanvang van huurperiode
4.3 De Huurder is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Verhuurder verschuldigde. Bezwaren tegen
de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Belangrijke informatie:
bij ieder activiteitenprogramma dient men een validiteitsverklaring te ondertekenen. Hierin staat dat men
kennis heeft genomen van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteit, waarop deze overeenkomst
betrekking heeft en alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degenen voor wie deze
overeenkomst is afgesloten aan de organisator te hebben gemeld en de deelnemers wat betreft de gezondheid en
conditie in staat te achten hieraan deel te nemen en verklaren voorts:
1. Zich fysiek in staat om mee te doen zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
2. Alle medische en conditionele bijzonderheden schriftelijk aan de organisator te hebben gemeld, die voor veilige
deelname van belang kunnen zijn.
3. Indien u onverhoopt enige materiële of fysieke schade heeft opgelopen dient u dit schriftelijk vast te leggen in een
ongevallen cq klachtenregistratie, eventuele claim worden volgens het Nederlands recht behandeld.
4. Voor bedrijven, scholen en verenigingen volstaat de handtekening van de organisator/school. Deze is er echter wel
voor verantwoordelijk dat alle deelnemers op de hoogte zijn van de gezondheidsverklaring, kledingadviezen en regels
t.a.v alcohol-, drugs en medicijngebruik.
Ook wil ik u erop wijzen dat alle activiteiten op eigen risico gebeuren.

