
 

 
 
 
 

Algemene voorwaarden huur springkussen HAVÉ Verwarming/HAVÉ Brandstoffen 

 
 
 
Algemeen  
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van het in de overeenkomst genoemde springkussen, welke is gesloten tussen 
HAVE Verwarming BV en de in de overeenkomst genoemde huurder. Voor iedere transactie dient een huurovereenkomst te worden 

afgesloten. 
 

1  Levering  
1.1   De huurder dient zelf de gehuurde springkussens bij de verhuurder op te halen en aan het einde van de huurperiode weer 

               schoon en droog te retourneren, tenzij anders overeengekomen.  
1.2  Huurder dient voor het vervoer van de materialen over deugdelijk vervoersmateriaal te beschikken, waarbij materialen 

              geen beschadigingen kunnen oplopen.  
1.3    De huurder staat in voor de aanwezigheid van eventuele vereiste vergunningen.  
 

2 Exploitatie  
2.1         Gedurende de exploitatie van het springkussen dient er ten allen tijde een volwassene toezicht te houden op het 
              springkussen.  
2.2         De huurder dient een aansprakelijkheid verzekering in bezit te hebben.  
2.3         Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde springkussens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
              verhuurder aan een ander te verhuren of anderszins in gebruik te geven. 

2.4 Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van het gehuurde springkussen is niet toegestaan. 

 

3 Voorschriften 

3.1 Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon. 

3.2 De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar. 
3.3 De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar. 

3.4 Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 8 personen. 

3.5 De maximale lengte van de gebruikers is 180 cm. 
3.6 Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn. 

3.7 Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan. 

3.8 Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan. 
3.9 Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het 

               springkussen.  

3.10 Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen. 
3.11 Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen. 

3.12 Bij een windkracht van  meer dan 4 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen worden. 

3.13 Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden. 
3.14 Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale 

               werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.  
  

4 Eigen Risico en Aansprakelijkheid  
4.1  Betreden van de springkussen attractie geschied geheel op eigen risico voor de bezoekers.  HAVE Verwarming BV kan 

               nooit aansprakelijk worden gehouden voor het gedrag van de bezoekers op de springkussen attractie en de daaruit 

               eventuele opgelopen gevolgen voor de bezoeker 
4.2  De huurder kan HAVE Verwarming BV op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke 

               ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van onze springkussens. Zo is het gebruik van de springkussens ten allen 

               tijde voor eigen risico van de huurder.  
4.3         De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden toegebracht.  

              Alle kosten vanwege diefstal, vermissing e.d. zijn voor rekening van de huurder.  
4.4         Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van een onvakkundige behandeling, reparaties van derden, of enig andere 
              oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten verrekend met de waarborgsom.  

              Indien de kosten voor reparatie het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het  

              resterende bedrag.  
4.5         Voor schade die de huurder aan derden, direct of indirect, ingevolge het gebruik van de gehuurde springkussens 

              veroorzaakt is de verhuurder niet aansprakelijk.  
4.6         Verwarmingsbronnen, zoals luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of 
              opgehangen, dat er geen schade aan de gehuurde springkussens kan ontstaan.  
 


