
Artikel 1 – Reservering

Reservatie kan aangevraagd worden per e-mail naar info@stick-events.be. Nadien krijgt U een
offerte toegestuurd, samen met de huurvoorwaarden, indien u met beide akkoord gaat, stuur je
één exemplaar ondertekend terug per post of e-mail. Achteraf betaalt u een voorschotbedrag 
van 50% van het totale offertebedrag, de reservatie zal pas definitief zijn als deze is betaald. 

Artikel 2 – Betaling

De betaling van de gehuurde goederen gebeurt voorafgaand via overschrijving. De 
mogelijkheid bestaat ook om een voorschot van 50% te betalen via overschrijving. Dit gebeurt 
VOOR de dag van levering of cash bij levering. Alle prijzen zijn inclusief btw.
Bij niet betalen op de dag van de levering, zullen de goederen niet geleverd worden.
Bij betaling van het voorschot stemt u ook in met de huurvoorwaarden.

Artikel 3 – Levering

De gehuurde attracties worden gratis geleverd en afgehaald (onder de voorwaarden vermeld 
op de website/prijslijsten) op de door de huurder gekozen locatie, in een straal van 20 km rond
Blankenberge. Is de afstand groter, dan wordt een vergoeding aangerekend van 0,50 EUR per
extra kilometer. Het tijdstip van levering en ophaling is onderling af te spreken. Wij proberen 
wel zo veel mogelijk de door de huurder opgegeven uren in te plannen in onze ronde. 
Doorgaans gebeurt de levering voor 12.00 uur (tenzij anders afgesproken). 

Artikel 4 – Ophaling

Sommige artikels kunnen opgehaald worden in het magazijn. Let hierbij op, niet al de artikels 
die wij aanbieden bevinden zich in hetzelfde magazijn ! Bij ophaling vergewist de huurder zich 
ervan dat hij de gebruiksvoorwaarden en richtlijnen goed heeft doorgenomen en de goederen 
zelf correct kan plaatsen en wegnemen.

Artikel 5 – In ontvangst name

Bij in ontvangst name zal de huurder zich vergewissen van de goede staat van het gehuurde 
artikel en van de correcte werking ervan. Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig 
is om het artikel in ontvangst te nemen zal er 15 EUR per kwartier worden aangerekend 
wegens oponthoud. In geval van niet of laattijdige levering wegens onmacht van de 
verhuurder, zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Voor springkastelen en/of attracties: 
Bij levering van een dergelijk artikel dient tenminste één volwassen persoon aanwezig te zijn 
om te helpen bij het lossen en opstellen ervan. Bij het huren van een springkasteel en/of 
attractie voorziet de huurder een stopcontact met aarding op de plaats waar het springkasteel 
wordt geplaatst (220V / 16A). Rondom het springkasteel moet een vrije ruimte worden 
voorzien van minimum 1 meter en aan de achterzijde van het kasteel van minstens 1,5 meter 
voor de plaatsing van de motor. Springkastelen worden alleen geplaatst op gazon, hout, beton,
zand of klinkers (geen kiezels!!). Het staat de verhuurder vrij de overeenkomst te verbreken 
wanneer bij levering vastgesteld wordt dat er geen geschikte ondergrond voorhanden is. In dit 
geval wordt er een vergoeding gevraagd van 50€, uit hoofde van gederfde inkomsten en 
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onnodige verplaatsing. Bij afhaling wordt verwacht dat de attractie zich in nette staat bevindt, 
zowel wat de binnenzijden, de buitenzijden als de onderkant betreft. Indien de bodem van het 
springkasteel bevuild is (vb. door uitwerpselen, braaksel …) zal er een vergoeding van 50€ 
gevraagd worden voor het reinigen van het springkasteel. De artikelen die vastgelegd worden 
(springkasteel, tent,...) worden door de huurder niet losgemaakt. Alle artikelen worden 
vastgelegd om wegwaaien te voorkomen.

Artikel 6 – Huurtermijn

Standaard bedraagt de huurtermijn 1 dag ( 24 uur ), bij de meeste producten is op de website 
ook een prijs te vinden voor 2 dagen / 1 weekend. Voor langere huurtermijnen, vraag ons een 
offerte. Indien de goederen nog niet beschikbaar zijn bij de ophaling op het afgesproken 
tijdstip, zullen wachturen gerekend worden aan €15,00 per kwartier .
Indien de huurtermijn overschreden wordt, rekenen wij automatisch een extra dag aan. 

Artikel 7 – Defect

Bij defect van het gehuurde artikel tijdens de huurperiode dient u de verhuurder onmiddellijk te
verwittigen en dit teneinde het juiste tijdstip van het defect te kunnen bepalen. Indien het 
defect te wijten is aan schade, veroorzaakt door toedoen van de huurder of derden gedurende 
de gehele huurperiode, zal de prijs van de herstelling aan de huurder worden doorgerekend. In
het andere geval zal er een aangepast deel van de huurprijs worden terugbetaald. 

Problemen die pas na de verhuur gemeld worden kunnen nooit in aanmerking komen voor 
(gedeeltelijke) terugbetaling.

Artikel 8 – Leveringsvoorwaarden springkastelen & attracties

Bij het huren van een springkasteel/attractie wordt deze best geplaatst op een vlakke en 
zachte ondergrond (bij voorkeur gras) maar beton of asfalt kan ook indien je ons dit meldt bij 
bestelling. Het mag in geen geval geplaatst worden op een puntige ondergrond (kiezelstenen, 
glas,...). Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden. De motor van het 
springkasteel mag NOOIT afgedekt worden. Deze is bestand tegen water. Indien de motor 
uitgeschakeld wordt, mag deze pas terug worden aangezet nadat hij volledig tot stilstand 
gekomen is. Indien het springkasteel bij de huurder overnacht, zal de huurder instaan voor het 
afkoppelen van de motor en het veilig wegbergen ervan. De toevoerbuis tot de motor moet 
steeds gestrekt liggen (voorkomt verbranding van de motor).

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens de 
opbouw, de afbouw en het gebruik van de attractie, evenmin voor eventuele schade aan 
grasvelden en/of andere ondergronden of aan elektrische installaties. De huurder staat in voor
de bewaking en bewaring van de attractie gedurende de hele huurperiode. Hij zal 
aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van de attractie en/of onderdelen ervan, de 
kosten voor vervanging of reparatie op zich nemen. De huurder is verantwoordelijk voor alle 
eventuele schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door de gehuurde attractie, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, welke de oorzaak van de schade of letsel ook mag wezen. In 
geval van schade veroorzaakt door nalatig gebruik wordt de huurder aansprakelijk gesteld 
voor de herstellingskosten. Het gebruik van de gehuurde attractie staat steeds onder toezicht 
van een volwassen persoon.
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Artikel 10 – Gebruik springkastelen en attracties

Bij het huren van een springkasteel, dienen de kinderen zich te ontdoen van schoeisel, 
scherpe en waardevolle voorwerpen (vb. uurwerken, brillen, gsm,…). Het is niet toegelaten 
over de muren te hangen of te klimmen. Het is verboden het springkasteel te betreden met 
eetwaren, snoepgoed of drank. Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel/attractie

Om verbranding aan de motor te voorkomen mag de motor NOOIT afgedekt worden, ook niet 
wanneer het regent. Bij regenweer blijft het springkasteel opgeblazen voor de gehele 
huurperiode. Enkel bij storm of onweer mag het springkasteel tijdelijk afgelaten worden. 
Wanneer het regent moet het stopcontact worden afgedekt. Indien aflaten toch noodzakelijk is 
(vb. bij hevige rukwinden) dienen volgende maatregelen te worden genomen: eventueel water 
laten aflopen, de motor afkoppelen van het stopcontact, torens en muren naar binnen duwen, 
de attractie in twee vouwen en de motor onderbrengen in een overdekte (droge) ruimte. Een 
overdekt springkasteel biedt geen garantie dat bij regenweer de binnenzijden van de attractie 
droog blijven. Het dak fungeert enkel als zonnescherm.

Artikel 12– Slecht weer garantie

Slecht weer garantie houdt in dat er kosteloos kan geannuleerd worden bij slecht weer. De 
slecht weer garantie wordt enkel toegekend bij voorspelling van aanhoudende hevige regen 
of storm en bij onweer. Slecht weer garantie geldt enkel bij het huren van een springkasteel of
attractie voor 1 dag. Bij het huren van meerdere kastelen/attracties voor 1 dag of bij het huren
van 1 of meerdere kastelen voor meerdere dagen, vervalt de slecht weer garantie. De slecht 
weer garantie kan enkel aangevraagd worden, de avond voor de geplande dag. De 
verhuurder dient zelf telefonisch contact op te nemen met de huurder en er wordt in onderling 
overleg beslist of de slecht weer garantie wordt toegekend. Indien de weersvoorspellingen  5 
Beaufort of meer geven wat betreft de windsnelheid, dan heeft de verhuurder alle recht om 
het springkasteel niet op te zetten, dit omdat we dan de veiligheid van de gehuurde attractie 
niet kunnen garanderen. Dit geldt ook wanneer blijkt dat het springkasteel niet voldoende kan 
worden verankerd. In dit laatste geval wordt er een vergoeding gevraagd van 50€, uit hoofde 
van gederfde inkomsten en onnodige verplaatsing. De huurder zal dan ook geen enkele 
schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Artikel 13 – Annulering

Bij annulering van het gehuurde artikel (of meerdere artikels) die niet onder artikel 9 valt, 
wordt er een vergoeding gevraagd van 50% van de totale kost, (voorschot) uit hoofde van 
gederfde inkomsten.
Kosteloze annulering kan tot 2 maand voor het event. Voor springkastelen en attracties kan 
men 24u voordien gratis annuleren indien samen beslist wordt dat de weersomstandigheden 

Artikel 13 – Weigering

Stick-events behoudt zich het recht om de verhuur van materiaal te weigeren, zonder zich 
hiervoor te hoeven verantwoorden. Problemen met betaling, onderverhuring zonder 
toestemming en schade aan de artikelen kunnen hier onder meer aanleiding toe geven.

Artikel 14 – Betwisting

Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de 
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.
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