Huurovereenkomst springkussen Stichting GV4
Dit verhuurcontact is een verbintenis tussen de ondergetekende huurder en Stichting GV4 vertegenwoordigt door
de ondergetekende verhuurverantwoordelijke.
Het springkussen zal enkel en alleen worden verhuurd aan verenigingen, werkgroepen en stichtingen welke zich
belangeloos inzetten voor het organiseren van evenementen in de gemeenschap van Heerhugowaard de Noord.
Het springkussen zal dus niet ter beschikking worden gesteld aan particulieren, organisaties van buurtfeesten, en
voor het gebruik van commerciële doeleinden.
Het springkussen wordt verhuurd aan een kostprijs van €50,- per keer. Bij aanvang van de verhuur overhandigt
de huurder een bedrag van €100,- aan de verhuurverantwoordelijke. Bij het terugbezorgen van het springkussen
wordt dit bedrag, minus de kostprijs van het huren, teruggegeven aan de huurder indien voldaan is aan de
onderstaande huurvoorwaarden.
Huur- en gebruiksvoorwaarden:
- De huurder wordt geacht het springkussen in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt
geacht het springkussen in goede staat te hebben afgeleverd.
- De huurprijs dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voor aanvang van de huurperiode contant
te worden voldaan. Genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W.
- Naast de huurprijs is de huurder aan de verhuurder een waarborgsom van €50,- verschuldigd, eveneens
voor aanvang van de huurperiode te voldoen.
Indien er geen schade aan de gehuurde springkussen is geconstateerd en indien de huurder ook
aan de overige verplichtingen heeft voldaan, zal de waarborgsom aan het einde van de
huurperiode contant aan de huurder worden terugbetaald. De huurder dient aan de verhuurder
een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overhandigen of te laten zien.
- De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade die niet
als normale slijtage kan worden beschouwd, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde
springkussen toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van
derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten alsmede de kosten van vervanging, waaronder
die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het springkussen
contact aan de verhuurder voldoen.
- De verhuurder is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte
waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van de verhuurder op aanvullende
schadevergoeding.
- Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het springkussen, daar deze door de
verhuurder niet is verzekerd.
- De huurder zal als een goede beheerder de hem/haar verhuurde springkussen verzorgen en deze
overeenkomstig de bestemming gebruiken.
- Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde springkussen aan een ander onder te verhuren of
anderszins in gebruik te geven. Het beplakken, beschilderen of bewerken van het gehuurde
springkussen is niet toegestaan.
- De huurder dient zelf de gehuurde springkussen bij de verhuurder op te halen en aan het einde van de
huurperiode bij de verhuurder weer SCHOON, DROOG EN NETJES OPGEVOUWEN terug te
bezorgen. Indien de gehuurde springkussen niet SCHOON, DROOG EN NETJES OPGEVOUWEN
terugbezorgd wordt zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten voor het schoonmaken en drogen met de
waarborgsom te verrekenen.
- De verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde springkussen na vermeend misbruik in
nemen.
- Verwarmingsbronnen, zoals luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden
geplaatst of opgehangen, dat er geen schade aan de gehuurde springkussen kan ontstaan.
- Het huren van een springkussen geschiedt op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor elke
schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.
- De gehuurde springkussen blijft ten allen tijde eigendom van de verhuurder.
- Het springkussen dient, indien mogelijk, op zachte ondergrond te worden geplaatst. Als dit niet
mogelijk is valt de verantwoordelijkheid ten laste van de huurder. De huurder is ten allen tijde
verantwoordelijk voor het veilig verankeren van het springkussen.
- De blazer van het springkussen mag NOOIT worden afgedekt.
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Bij regen dient het springkussen onmiddellijk te worden afgelaten. Er is een extra grondzeil ter
beschikking om het springkussen mee af te dekken. De blazer van het springkussen dient beschermd te
worden tegen de regen (door bijvoorbeeld binnen te zetten).
Brillen, schoenen, horloges, puntige voorwerpen e.d. zijn strikt voorboden tijdens het gebruik van het
springkussen. Het springkussen is ontworpen voor KINDEREN.
Voorzieningen; elektriciteit van 220 volt, minstens 16 amp te leveren tot aan de achterkant van het
springkussen (kabel altijd helemaal afrollen van de haspel).
Het springkussen mag na opstelling niet verplaatst worden.
Het is verboden om op de muren e.d. te klimmen of te hangen.
Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de
gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.
De verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het
gebruik, bij de op en afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden en schades aan elektrische
installaties.
Gebruik van het springkussen steeds onder toezicht van een volwassene.

Huurperiode
Het springkussen wordt verhuurd om te gebruiken op …………………………………(datum)
De ondergetekende huurder betaald hiervoor €50,- inclusief B.T.W. doch exclusief €50,- borg.
Het totale bedrag dient voor het afhalen van het springkussen te zijn overgemaakt op
rekeningnummer 32.68.57.087 t.n.v. Stichting GV4
Contactgegevens van de verhuurder:
Stichting GV4
Edwin Redder
Verlaat 42, 1704JP, Heerhugowaard
Tel: 06 – 53675620
e-mail: info@bouwbedrijfredder.nl

Contactgegevens van de huurder:
Naam: ……………………
Adres:…………………………………….
Tel:..................................
Email:………………………….
Rekeningnummer:…………………..

Voor akkoord;

Voor akkoord;

De verhuurverantwoordelijke

De huurder

