Handleiding springkussen:
Volg onderstaande punten bij het op opzetten van springkussen.
Opmerkingen:
1. Zorg ervoor dat het springkussen zich op een vlakke en zachte ondergrond ( gras, zand, schuim )
bevind. Check daarbij of er zich geen scherpe voorwerpen op de ondergrond bevinden en of er
voldoende ruimte is voor het opblazen van het speeltoestel.
2. Leg het grondzeil daar waar u het springkussen wilt hebben.
3. Rol het gehele kussen uit op het grondzeil en bevestig de verankeringpunten die zich aan de
onderkant van het kussen bevinden met degelijk materiaal. Houd rondom het springkussen 1,5
meter vrij.
4. Sluit het einde van de luchtslang zo strak mogelijk aan op de blower. Gebruik hiervoor het
aangehechte bandje. Maak alle ritsen/touwen aan de zijkanten dicht/vast.
5. Gebruik de blower die bij het springkussen geleverd word. Stel de blower zo ver mogelijk van het
kussen op.
6. Let goed op het kussen zich evenredig vult met lucht en of er geen materialen en/of personen op
het luchtkussen aanwezig zijn.
7. Plaats de blower op de maximale afstand van het springkussen.
8. Zorg voor voldoende licht indien het omgevinglicht onvoldoende is.
9. Het springkussen is nu gebruiksklaar.

Volg de onderstaande punten bij het neerhalen en opruimen van het springkussen.
1) Verwijder iedereen van het springkussen
2) Verwijder eventueel vuil en nattigheid van het springkussen.
3) Trek nu de stekker van de blower uit het stopcontact en maak de luchtslang los van de blower.
Maak alle ritsen/touwen aan de zijkant(en) open/los, het kussen zal nu langzaam leeglopen.
4) Wacht tot alle lucht uit het kussen verdwenen is.
5) Druk de zijwanden tijdens het leeglaten naar binnen.
6) Wacht 5 min. Tot al het lucht eruit is.
7) a.Vouw beide zijkanten ( rood ) figuur 1 naar
het midden (blauw)
b. Vouw geheel nu dubbel. (Geel naar groen)
figuur 2
c. Rol het nu op van B naar A. Figuur 3
8) Doe de bijgeleverde spanband erom heen.

Algemeen; Er dient constant geïnstrueerd toezicht bij het springkussen aanwezig te zijn!

Verhuurvoorwaarden Party Verhuur Tacken

Het is belangrijk deze informatie vooraf zorgvuldig te lezen.
Artikel 1. Verantwoordelijkheid: De HUURDER is verantwoordelijk voor al het gehuurde materiaal. Alle kosten
vanwege diefstal, vermissing en schade worden op de HUURDER verhaald.
Artikel 2. Aansprakelijkheid: Party Verhuur Tacken is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade en/of
letsel ontstaan door het gebruik van gehuurde materialen, tussen het moment van afhalen/bezorgen en het
moment van terugbezorgen/ophalen.
Artikel 3. Melding: De HUURDER is verplicht schade, vermissing/diefstal en/of ongevallen direct aan Party
Verhuur Tacken te melden.
Artikel 4. Begeleiding: Laat onze materialen nooit onbeheerd achter. Zorg dat er tijdens het gebruik altijd een
volwassen toezichthouder/begeleider aanwezig is. Bij harde wind, regen en/of andere slechte
weersomstandigheden dient u de materialen onmiddellijk op te ruimen. Het is ten strengste verboden om op
zijwanden/daken/e.d. van onze materialen te klimmen.
Artikel 5. Schoonmaak: Wij willen onze materialen compleet schoon en droog van u terugontvangen. Als dat
niet het geval is moeten we hiervoor (€50,-) schoonmaakkosten in rekening brengen. Het gebruik van papieren
slingers/versieringen is ten strengste verboden.
Artikel 6. Stroomvoorziening: De HUURDER dient zelf voor een goed werkende stroomvoorziening te zorgen.
Voor het gebruik van onze elektrische apparaten.
Artikel 7. Prijzen: zijn per dag of per weekend/midweek op basis van zelf ophalen en terugbezorgen. *Prijzen
zijn excl. BTW.
Artikel 8. Afhalen: De HUURDER haalt en brengt op de vooraf afgesproken tijdstippen zelf de gehuurde
materialen bij Party Verhuur Tacken, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
Artikel 9. Bezorgen: en ophalen is mogelijk. De kosten hiervoor bedragen €20,- binnen een straal van 10 km.
(5011 EL) daarbuiten €0.50 per km. LET OP!! Party Verhuur Tacken bezorgt en haalt de materialen op
tot/vanaf de erfgrens (openbare weg) van het bezorgadres tot maximaal 15 meter van onze bus
aanhangwagen, de HUURDER zorgt voor 2 volwassen personen die mee helpen de bus of aanhangwagen uit
en in te laden en zorgt zelf voor op,- en afbouw… Is dit niet het geval zullen we hiervoor extra kosten in
rekening brengen.
Artikel 10. Op,- en afbouw: Wanneer Party Verhuur Tacken zorgt voor op,- en afbouw zorgt de HUURDER voor
min. 2 volwassen personen om mee te helpen. (Tenzij anders overeengekomen is)
Artikel 11. Annulering*: Zonder opgaaf van geldige reden brengen we de volgende kosten in rekening. Tot 14
dagen voor de reservering datum 25% van de totaalprijs, 14 tot 7 dagen voor de reservering datum 50% van de
totaalprijs, binnen 7 dagen voor de reservering datum 100% van de totaalprijs.*Onze springkussens/attracties
kunt u bij slecht weer tot 1 dag voor de reservering datum kosteloos telefonisch annuleren.
Artikel 12. Legitimatie: Bij aflevering willen wij vooraf een copy van uw geldig legitimatiebewijs ontvangen.
Artikel 13. Betaling/Borg: Tenzij anders is overeengekomen moet het totale huurbedrag (bij levering) contant
worden voldaan.
Huurder gaat bij het reserveren/huren automatische akkoord met onze huurvoorwaarden.
Mocht u over het hier bovengenoemde nog vragen of opmerkingen hebben horen we dit graag van u.

