Algemene voorwaarden the funmasters
1. Toepassingsgebied
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten aangegaan met en door ons, alsook op de uitvoering en de
betaling van al onze goederen en prestaties. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. Geen enkele afwijking van
deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk blijkt uit een geschreven document uitgaande van onze
zaakvoerder.
2. De verhuur van de attracties
2.1 De levering en plaatsing: De attracties zullen steeds door ons worden geleverd, geplaatst, afgebroken en vervoerd. De huurder voorziet een
voldoende ruime open vlakte, bij voorkeur gras of zand, vrij van scherpe objecten waarop de attractie volledig vrij kan staan met een ruimte van
minimum 1 meter rondom de attractie. De klant voorziet bij het huren van attracties zelf een aansluiting van 1 x 220V, 16Amp.
Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt.
2.2 Verplichtingen van de huurder: Bij het huren van een springkasteel/ attractie ziet de huurder toe op de naleving van volgende voorwaarden:
1) Er is toezicht nodig van minstens één volwassene
2) De attractie niet met schoenen of andere scherpe attributen betreden
3) Geen eten, drinken, huisdieren, speelgoed of water op de attractie
4) Niet op de muren klimmen
5) Nooit de stekker uittrekken terwijl er nog op de attractie gespeeld wordt
6) De toevoerbuis tot de blazer moet steeds gestrekt liggen om oververhitting te voorkomen. De blower nooit afdekken. Zorg dat de
elektrische kabels op een droge plaats liggen of overdekt zijn, maar steeds voldoende luchttoevoer voorzien.
7) De huurder doet al het nodige tot vrijwaring van de gehuurde goederen: (1) bij hevige rukwinden en/of onweer moet de attractie door de
huurders worden afgelaten en op een veilige plaats ondergebracht, (2) de huurder verbindt er zich toe alles in het werk te stellen om diefstal,
verdwijning en/of beschadiging te vermijden.
2.3 Eigendom en verbod van onderhuur: De gehuurde goederen blijven steeds exclusief onze eigendom. De gehuurde goederen mogen in geen
geval verder verhuurd worden noch worden doorverkocht.
3. De prijs
Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en blijven steeds één maand geldig vanaf de offertedatum.
De betaling van het gehuurde materiaal gebeurt volledig en contant bij levering van de gehuurde goederen en bij gebreke daaraan binnen de 8
dagen na de opmaak van de factuur. Bij niet tijdige of niet correcte betaling is automatisch zonder ingebrekestelling en van rechtswege een
schadevergoeding verschuldigd à rato van 10%, met een minimum van €150,00, onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen
mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Tevens is een conventionele rente verschuldigd aan 12% vanaf de factuurdatum tot de dag van
algehele betaling.
4. Annulatie
De overeenkomst kan tot 1 dag voor de afgesproken leveringsdatum zonder enige kost schriftelijk worden geannuleerd bij slecht weer (regen/
hagel, serieuze wind of storm). De overeenkomst kan ook omwille van andere redenen worden geannuleerd zonder dat hier kosten aan
verbonden zijn, doch dit op uitdrukkelijke voorwaarde dat de annulering schriftelijk wordt gemeld, uiterlijk 10 dagen voor de geplande
leveringsdatum. Bij annulaties die niet gebeuren conform bovenvermelde bepalingen, wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend van 20% op
het totale bedrag.
Indien de klant één van haar essentiële verplichtingen niet nakomt, zoals de betaling van de facturen, behouden wij ons het recht voor om de
overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden, zonder enig recht op schadevergoeding.
5. Schade en ongevallen
De attracties die worden gehuurd worden in goede staat aan de klant geleverd en dienen in dezelfde staat aan ons te worden terug bezorgd.
Wanneer door toedoen van de klant een attractie beschadigd geraakt, buiten de normale slijtage, behouden wij ons het recht voor om een
vergoeding te vorderen voor de werkelijke herstelkost. Bij diefstal, verlies, overmacht of verdwijning om welke reden dan ook, zal een
schadevergoeding gerekend worden aan de nieuwwaarde van de attractie.
Indien één of meerdere verplichtingen uit art. 2.2 niet worden nageleefd en er schade is aan de attractie of een ongeval is gebeurd, geldt er een
vermoeden dat de schade en/of het ongeval werd veroorzaakt door de gebrekkige of onvoldoende bewaking door de huurder.
De huurder is aansprakelijk bij gebeurlijke ongevallen, reden waarom het aangewezen is als huurder om eventueel een extra verzekering af te
sluiten bij uw verzekeringsagent. Wij kunnen slechts verantwoordelijk gesteld worden voor zover u bewijst dat wij een zware fout of zware
nalatigheid hebben begaan of in geval van opzet. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en
persoonlijke schade die de klant lijdt met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot
de bedragen voorzien in de door ons afgesloten verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid.
6. Klachten of geschillen
Elke klacht m.b.t. de verhuurde goederen, de verstrekte diensten en/of de facturatie dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen en
dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven.
In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is steeds
van toepassing.
Voor gelezen en goedgekeurd, ..…/……/……..…..

