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Wij zijn wij
Handleiding
Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidszone, leeftijdscategorie en max. aantal deelnemers
Algemene verhuur- en factuurvoorwaarden

1. Wie zijn wij:
Sinds 2004 is springkastelen “Loebaske” geen onbekende in Opwijk en omstreken. Onze springkastelen
bezorgen u plezier voor groot en klein tijdens één van uw feestjes. Wij trachten u de correcte service te
verlenen vanaf de reservatie tot de eindfase van jullie activiteit. Via onze site www.loebaske.be krijgt u
een overzicht van onze modellen in voorraad. U kan uw model kiezen op basis van het aantal deelnemers
en de leeftijdscategorie. Dit is vrij belangrijk om de veiligheid van de gebruikers bij uw keuze te
garanderen. Van zodra uw reservatie door ons bevestigd is, blijft deze gelden indien geen tegenbericht
van u als klant. Ongeveer een week vooraf nemen wij contact op om juiste uur van levering af te spreken.
Bij enige twijfel of onduidelijkheid, kan u ons steeds bereiken via:

0475 82 20 00
Loebaske
De Ridder Luc
Langeveldstraat 71
1745 Opwijk
luc@loebaske.be
deridder.luc@telenet.be
www.loebaske.be
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2. Handleiding.
A. Het opstellen van het springkasteel kan enkel indien:
1) Het springkasteel op een vlakke zachte ondergrond geplaatst kan worden, gras is de ideale
ondergrond met grondzeil.
2) De locatie geschikt is, dwz u moet rond het springkasteel voldoende ruimte voorzien om het
springkasteel te laten installeren. (zie minimale afmetingen verder vermeld alsook op de site)
3) Een gemakkelijke doorgang voorzien is (min. 90cm breedte) naar de locatie waar het springkasteel moet
geplaatst worden. Er moet zonder hinder kunnen gepasseerd worden met een karretje waarop het
springkasteel vervoerd wordt.
4) Elektriciteit van 230 volt, minstens 16 Ampères, met verlenging tot aan de achterkant van het
springkasteel voorzien is. Indien meerdere springkastelen moeten geïnstalleerd worden, moet de
elektriciteitsvoorziening ook gespreid worden om eventueel stroomuitval te vermijden.
5) Het springkasteel verankerd kan worden in de grond via de gemonteerde verankeringspunten. Indien
de verankering niet in de grond kan, moet dit gebeuren aan niet verplaatsbare objecten die voorzien
moeten worden door de huurder.
B. De verantwoordelijkheid van de huurder/uitbater
1) De huurder inspecteer het springkasteel voor het in gebruik genomen wordt en meld eventuele
gebreken direct aan de verhuurder.
2) Er moet permanent door minimaal 1 persoon (min. 18 jaar) toezicht voorzien worden voor een normaal
springkasteel (4,5 x 4,5 meter). Voor een groter model minimaal 2 personen.
3) Indien er geen toezicht kan gegarandeerd worden, moet de uitbater het toestel ofwel aflaten ofwel
de toegang blokkeren.
4) Verschaf toegang tot de gebruikers op een gecontroleerde en veilige manier.
5) Laat niet meer gebruikers toe dan voorzien. (1 kind per 0,75m²) (zie aantal verder vermeld alsook op de site)
6) Respecteer de vooropgestelde leeftijd voor het gehuurde springkasteel.
7) Leg eventueel gymmatten aan de toegang van het springkasteel.
8) Controleer geregeld de luchttoevoer dat deze niet belemmerd is. Kijk na of de aansluiting nog correct
verbonden is.
9) Gebruik eventueel een fluitje of een ander middel om de aandacht van de gebruikers te wekken
indien nodig.
10) Stel groepen op per leeftijdscategorie en/of gestalte.
11) Het springkasteel nooit aflaten indien er nog kinderen aanwezig zijn in het springkasteel.
12) Bij hevige wind (vanaf 5 beaufort = 38 km/h) en/of hevige regen, het springkasteel uitschakelen,
aflaten en dichtplooien om te vermijden dat het vol zou lopen met water.
13) Het springkasteel nooit verplaatsen.
C. Op welke manier mag gebruik gemaakt worden van het springkasteel?
1) De gebruikers moeten zich ontdoen van alle schoeisel, harde, eventueel bril indien mogelijk, scherpe
en gevaarlijke voorwerpen. (oa sleutels, kettingen, metalen voorwerpen aan kledij, enz…)
2) Het is ten strengste verboden om met drank, voedsel, kauwgom en dergelijke het springkasteel te
betreden.
3) Opletten met gebruikers die medicatie nemen.
4) Het beklimmen van de wanden is verboden.
5) Salto’s en ruw spel (trekken en duwen, het springkasteel proberen te kantelen op één zijde) is verboden.
6) Het dak biedt geen 100% zekerheid dat het binnen droog blijft. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid
regen en de oriëntatie van het springkasteel.
7) Het springkasteel te gebruiken als een goede huisvader. Indien het dient gereinigd te worden na de
huurperiode, zullen de kosten doorgerekend worden aan de huurder.
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3. Veiligheidsmaatregelen
1) Het springkasteel is geschikt voor het doel waarvoor het is ontworpen, plezier voor de kinderen. Het
mag dus niet voor andere doeleinden te worden gebruikt.
2) U moet de veiligheidszone voorzien om het springkasteel te laten installeren. (zie minimale afmetingen verder
vermeld alsook op de site)

3) U mag geen gevaarlijke voorwerpen in de buurt van het springkasteel plaatsen zoals een barbecue en
dergelijke.
4) De toegang tot het springkasteel mag niet belemmerd zijn, de volledige breedte van het springkasteel
moet toegankelijk gesteld worden zonder enig obstakel.
5) De blazer moet achteraan over voldoende ruimte beschikken (min. 1m50) zodoende de luchtaanvoer niet
in het gedrang komt.
6) De elektrische aansluiting van de blazer mag geen obstakel vormen en moet beveiligd worden tegen
vuil en water.
7) Tijdens het opblazen en aflaten van het springkasteel, mag er niemand gebruik van maken.
8) Bij gebruik van een verlengsnoer en/of haspel, deze steeds volledig ontrollen.
9) Het springkasteel mag niet geplaatst worden bij een windkracht 5 of hoger. (tot max. 38 km/h)
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4. Veiligheidszone rond elk springkasteel in ons gamma.
Model 1: Fun Bouncher

Afmeting springkasteel
Voorziene grondoppervlak
Aantal gebruikers
Leeftijd
Gewicht
Certificaat & Conformiteit

3,50 x 3,50 x 2,65 (b x l x h)
7,50 x 7,50
8
max. 5 jaar
65 kg
volgens keuring leverancier

Model 2: Clown

Afmeting springkasteel
Voorziene grondoppervlak
Aantal gebruikers
Leeftijd
Gewicht
Certificaat & Conformiteit

4,00 x 3,50 x 3,65 (b x l x h)
5,00 x 5,50
10
4-12 jaar
85 kg
volgens keuring leverancier

Model 3: Jungle

Afmeting springkasteel
Voorziene grondoppervlak
Aantal gebruikers
Leeftijd
Gewicht
Certificaat & Conformiteit

4,00 x 4,50 x 3,65 (b x l x h)
5,50 x 6,00
10
4-12 jaar
85 kg
volgens keuring leverancier

Model 4: Boerderij

Afmeting springkasteel
Voorziene grondoppervlak
Aantal gebruikers
Leeftijd
Gewicht
Certificaat & Conformiteit

4,50 x 5,00 x 3,65 (b x l x h)
6,00 x 6,50
10
4-12 jaar
85 kg
volgens keuring leverancier

Model 5: Hindernissenbaan

Afmeting springkasteel
Voorziene grondoppervlak
Aantal gebruikers
Leeftijd
Gewicht
Certificaat & Conformiteit

12,00 x 4,50 x 4,20 (b x l x h)
18 x 9,00
doorstroom parcours – 15-20 kinderen
4-16 jaar
2 delen van elk x 85 kg
volgens keuring leverancier
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5. Algemene verhuur- en factuurvoorwaarden
Toepasselijkheid
Elke bestelling is onderworpen aan onderstaande
algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen
voorwaarden van de klant.
Betalingsvoorwaarden
De betaling van de volledige huurprijs zal geschieden
in contanten aan de verhuurder op het ogenblik van
de levering.
Wanneer de huurder niet akkoord met deze wijze van
betaling, behoudt de verhuurder zich het recht voor
de goederen niet af te leveren. Wel dient de huurder
het volledige bedrag te betalen en dit binnen de acht
dagen na factuurdatum.
Bij niet-betaling van de huurprijs op het ogenblik van
de levering of binnen de betalingstermijn, is de huurder van rechtswege en zonder enige formele ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van
10% van het bedrag, met een mini-mum van € 50. De
inningskosten zijn ten laste van de huurder.
Bij niet-betaling van de huurprijs op het ogenblik van
de levering of binnen de betalingstermijn, is de
huurder van rechtswege en zonder enige formele
ingebrekestelling, een interest van 10% per jaar
verschuldigd, vanaf het ogenblik van de levering.
Wanneer de huurder niet betaalt op het ogenblik van
de levering of binnen de betalingstermijn, heeft de
verhuurder, onverminderd zijn recht op vergoeding
van de gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoedingen overeenkomstig de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek, recht op een redelijke schadeloosstelling door de huurder voor alle relevante
invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand, met inbegrip van de kosten en erelonen
van een advocaat. De verhuurder behoudt zich het
recht voor de tarieven te allen tijde te wijzigen.
Protest
Het protest tegen de factuur dient per aangetekend
schrijven te gebeuren binnen de acht dagen na de
factuurdatum. De huurder wordt verzocht steeds de
datum en het nummer van de factuur te vermelden.
Gebruik door anderen
Het is de huurder verboden het gehuurde materiaal te
onderverhuren of aan anderen in bruikleen te geven
zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van
de verhuurder.
Annulering
Elke annulering van bestelling dient minstens 24 uur
voor de overeengekomen verhuurdatum te gebeuren.
Ingeval van annulatie minder dan 24 uur voor de
overeengekomen verhuurdatum,
is de huurder
gehouden de volle huurprijs te betalen, ongeacht de
reden van annulatie.
Op- en afbouw door de verhuurder
Indien het transport, levering en/of de opbouw en/of
de verzorging en/of de afbouw en/of de ophaling
door de verhuurder wordt gedaan, worden op de
reservatieformulieren de uren vermeld.
Door
eventuele omstandigheden (file, laattijdige terugbezorging, overmacht, enz…) kan deze overeengekomen tijd echter afwijken. De leveringen en
ophaling zal steeds plaatsvinden tussen 07u30 ’s
morgens en 23u00 ’s avonds. Bij levering, op- en
afbouw compleet of mits hulp, dient de huurder
steeds aanwezig te zijn op de locaties waar de
springkastelen moeten geleverd worden. Wanneer de
springkastelen op- en afgebouwd worden dient de
huurder … helper(s) te voorzien welke aanwezig
moeten zijn telkens bij de aankomst op de
overeengekomen locatie.
De huurder dient vooraf de locatie te inspecteren op
haar bereikbaarheid en voldoende oppervlakte. De
verhuurder moet onmiddellijk de opdracht kunnen
uitvoeren, zowel bij aankomst voor levering als bij
aankomst voor ophaling en dit tot vlakbij de plaats
waar de springkastelen moeten geleverd en/of
opgehaald dienen te worden. De plaats dient vlakbij
en zonder obstakel of belemmering (modder,
wachttijden, afstand, …) bereikbaar te zijn. Indien dit
niet het geval is, wordt er automatisch en zonder
voorafgaande melding een uurloon aangerekend van
€ 25,00 exclusief BTW per uur, betaalbaar binnen de
acht dagen na factuurdatum. De verhuurder kan in
geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor
eventuele schade aan gebouwen, auto’s, poorten,

perken, etc… ten gevolge van nauwe doorgangen of
andere belemmeringen om de plaats van levering en
/of ophaling te bereiken. Het manoeuvreren dient te
gebeuren onder toezicht van de huurder. De huurder
dient de plaats waar de springkastelen moeten staan
te kennen op het moment dat de verhuurder de
springkastelen levert en/of opbouwt. De huurder
dient aanwezig te zijn bij levering evenals bij ophaling.
De huurder dient te bevestigen over de nodige
attesten en/of toelatingen te beschikken die nodig
kunnen zijn om de springkastelen op de openbare
weg te plaatsen. Bij gebreke hieraan dient de huurder
in te staan voor de eventuele boetes hieromtrent.
Het springkasteel dient geplaatst te worden op een
vlakke oppervlakte, vrij van scherpe voorwerpen
(stenen, glas, …) bij voorkeur gras (geen zand)
waarop het springkasteel volledig en vrij kan staan
met een veiligheidszone rondom het springkasteel.
De huurder dient ervoor te zorgen dat er een
elektriciteitsaansluiting is voorzien van 220 volt, voorzien van een aarding. Deze spanning moet worden
voorzien tot bij de plaats waar het springkasteel
geplaatst moet worden. Het bijgeleverde grondzeil
moet steeds onder het springkasteel blijven liggen.
Op- en afbouw door de huurder
Wanneer de huurder het springkasteel zelf opbouwt,
dient hij volgende richtlijnen na te leven:
1.
het springkasteel op het grondzeil volledig
openvouwen
2.
de slurf aansluiten op het toestel dat wordt gebruikt bij de continuë luchttoevoer.
3.
de stekker veilig in het stopcontact steken
4.
het springkasteel verankeren met de voorziene
bevestigingslussen- en piketten. Indien de piketten niet geplaatst kunnen worden, dient de
huurder het nodige te voorzien voor de
verankering van het springkasteel.
5.
het bijgeleverde grondzeil moet steeds onder
het springkasteel blijven liggen.
De huurder is in deze gevallen verantwoordelijk voor
alle schade aan het springkasteel ten gevolge van
verkeerde op- en afbouw of gebruik.
Weersomstandigheden
Bij slechte weersomstandigheden dient de huurder de
nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te
waarborgen en de springkastelen en hun omgeving te
vrijwaren voor eventuele schade. Bij te hevige wind of
onweer, moet het toestel dat wordt gebruikt om de
continuë luchttoevoer te verzekeren onmiddellijk
worden uitgeschakeld en moet het springkasteel
worden platgelegd. Wanneer het springkasteel niet
opgeblazen is bij regen of neerslag, moet het water
worden afgelaten, moeten de muren en de torens
naar binnen worden geplooid en moet het
springkasteel dubbel worden gevouwd zodat er niet
teveel water kan inlopen. Het gebruik van een
regenzeil of vast dak is geen garantie dat het
springkasteel volledig droog zal blijven bij regen. Bij
regen dient het toestel dat wordt gebruikt om de
continuë luchttoevoer te verzekeren, in een droge
ruimte te worden geplaatst.
Handleiding
Overeenkomstig art. 2 van het KB van 4 maart 2002
betreffende de verhuring van producten verstrekt de
verhuurder op het ogenblik van de verhuring de
huurder een handleiding voor de op/afbouw en het
gebruik van de springkastelen en informatie over de
te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van
de springkastelen. De huurder verbindt ze zich toe de
adviezen en veiligheidsvoorschriften op de
bijgeleverde handleiding stipt na te volgen.
Gebruik
De huurder zorgt ervoor dat het terrein met het
springkasteel
zodanig
is
opgebouwd
en
geïnspecteerd, dat alle aanwezige springkastelen
zodanig zijn geïnstalleerd, gemonteerd en zodanig
zijn beproefd, geïnspecteerd en onderhouden dat er
onder normale gebruiksvoorwaarden of onder
andere, door de huurder voorzienbare voorwaarden,
geen gevaar voor de veiligheid van de gebruikers of
derden bestaat.
De huurder dient ervoor te zorgen dat er permanent
toezicht aanwezig is. De persoon die het toezicht
uitoefent moet als dusdanig herkenbaar zijn. De
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toezichter dient steeds een vrij uitzicht te hebben op
het toestel dat wordt gebruikt om de continuë
luchttoevoer te verzekeren. Dit toestel mag niet
bereikbaar zijn voor onbevoegden.
Er moet op gelet worden dat de gebruikers van het
springkasteel geen hard schoeisel dragen.
Het
springkasteel mag niet betreden worden met eten of
drinken. Het is verboden aan de muurtjes en de
dwarsbalken te hangen of er op te klimmen. De
springkastelen zijn niet toegankelijk voor kinderen
jonger dan 3 jaar of personen ouder dan 16 jaar.
Dieren zijn niet toegelaten op de springkastelen.
KB betreffende de uitbating van speelterreinen
Wanneer het gehuurde springkasteel wordt geplaatst
op een terrein dat toegankelijk is voor publiek, wordt
de huurder beschouwd als uitbater in de zin van art.
1, 4 ° van het Koninklijk Besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2001. In
dit geval verklaart de huurder de voorwaarden en
bepalingen van voornoemd KB strikt na te leven.
Verantwoordelijkheid
De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade
die derden zouden kunnen oplopen i.v.m. de
gehuurde springkastelen. De huurder is ook volledig
aansprakelijk voor alle schade, aangericht door derden en dit tijdens de levering, afhaal, de op- en afbouw, de ophaling, terugbezorging evenals de huurperiode zelf. De verhuurder is in geen enkel geval
aansprakelijk voor eventuele ongevallen die zich
zouden kunnen voordoen voor, tijdens en na de
huurperiode. De huurder heeft hier de volledige
verantwoordelijkheid.
Melding van schade, ongeval en/of diefstal
Het gehuurde springkasteel dient zich op het ogenblik
van de ophaling in dezelfde staat te bevinden als op
het ogenblik van de aflevering. Schade aan de
springkastelen door eender welke oorzaak tijdens de
huurperiode, dient onmiddellijk door de huurder aan
de verhuurder te worden gemeld. De huurder is
verantwoordelijk voor alle schade die vastgesteld
wordt bij de inspectie door de verhuurder bij de
ophaling, ongeacht of deze schade door hemzelf of
door derden werd veroorzaakt. Ingeval van schade
moet deze worden betaald door de huurder.
Verzekering
De huurder is ertoe gehouden zijn burgerlijke
verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik
van de springkastelen te laten verzekeren bij een
erkende Belgische verzekeringsmaatschappij. Deze
verzekering moet elk ongeval dekken vanaf de in
ontvangstname tot wederafgifte, met afstand van elk
recht op verhaal lastens de verhuurder.
Algemene bepalingen
De huurder verplicht er zich toe naam- en/of
adreswijzigingen binnen 3 dagen nadat zij zich hebben
voorgedaan,
schriftelijk aangetekend aan de
verhuurder mede te delen. Het springkasteel blijft ten
allen tijde eigendom van de verhuurder.
Bescherming van persoonsgegevens
De verhuurder gebruikt de persoonsgegevens van de
huurder enkel voor doeleinden van klantenbeheer,
marktstudies- en diensten en voor de promotie van
zijn producten en diensten. De huurder kan de op
hem betrekking hebbende persoonsgegevens
opvragen en eventueel laten verbeteren, indien hij
een gedagtekend en ondertekend schrijven richt tot
de verhuurder. Alle informatie inzake kredietkaartnummers of bankgegevens wordt enkel gebruikt voor
de afhandeling van de betalingen van de contractprijs.
De verhuurder verbindt er zich toe alle gegevens van
de huurder op een vertrouwelijke manier te behandelen, met naleving van de wet van 8 dec. 1992.
Toepasselijk recht/bevoegde rechtbanken
Op deze overeenkomst is enkel het Belgische recht
van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit
deze overeenkomst zullen bij uitsluiting aanhangig
worden gemaakt bij de heer Vrederechter van het
kanton Meise, binnen de grenzen van zijn materiële
bevoegdheid.
Wanneer de waarde van de
vorderingen de materiële bevoegdheid van de
vrederechter te boven gaan, worden ze gebracht
voor de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Brussel.
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