
EIGENAAR

DANIKA bv, Derbystraat 247 Blok G, 9051 Gent

ONTLENER
NAAM Organisatie:

ADRES:

CONTACTPERSOON:

GSM CONTACTPERSOON:

E-MAIL:
 
LEENPERIODE

Aantal springkastelen: 1 - 2

DATUM OPHALING SPRINGKASTEEL:

DATUM GEBRUIK SPRINGKASTEEL:

DATUM TERUGBRENGEN SPRINGKASTEEL:

De ontlener verklaart de algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben.
Opgemaakt in tweevoud te Gent op (datum):

De ontlener         De eigenaar
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VOORWAARDEN GEBRUIK SPRINGKASTEEL DANIKA

Enkel voor non-profit organisaties in de REGIO waar DANIKA Dienstencheques actief is.

DOELSTELLING
Het uitlenen van een springkasteel ter promotie van het bedrijf DANIKA Dienstencheques.
Onze springkastelen mogen GRATIS gebruikt worden door non-profit organisaties wanneer zij 
aan alle voorwaarden van deze overeenkomst voldoen.
 
PROMOTIE
De ontlener plaatst minstens 2 foto’s van het springkasteel op de facebook/instagram pagina 
van de organistie en/of zijn haar organisatoren. Hij/zij tagt hierin het bedrijf Danika Diensten-
cheques en gebruikt de #danika #springkasteel 
Er zal bij het springkasteel banners en/of beachvlaggen geleverd worden welke tijdens het 
evenement op een zichtbare plaats gehangen moeten worden.
 
Bij uitblijven van 1 of beide promoties zal er per springkasteel €75 huur afgetrokken worden van 
de waarborg.
 
RESERVERING
De reservatie van het springkasteel kan via het formulier op www.danika.nu/springkasteel
Na ondertekening van deze voorwaarden, staat het springkasteel voor u gereserveerd.
 
ANNULATIE
Er kan altijd kosteloos geannuleerd worden door het sturen van een mail naar 
springkasteel@danika.be
 
WAARBORG
Er dient een waarborg betaald te worden van €350 per springkasteel door middel van 
overschrijving op rekeningnummer BE38 0014 5002 1472 op naam van DANIKA bv en dit 
minstens 1 week voor afhaling/levering. Zonder bewijs van storting zal het springkasteel niet 
worden meegegeven. De waarborg zal na inspectie van het springkasteel teruggestort worden. 
Dit kan max. 4 weken in beslag nemen.
 
OPHALING/LEVERING
Het springkasteel wordt door de ontlener opgehaald en teruggebracht op het afgesproken adres. 
Het tijdstip en plaats van afhaling is vooraf af te spreken. Levering en/of ophaling zijn eventueel 
mogelijk tegen betaling van €35 + €0,35 per kilometer. Geef tijdig aan wanneer u gebruik wil 
maken van levering en/of ophaling.
 
PLAATSING
Een springkasteel moet steeds op een vlakke ondergrond geplaatst worden en mag in géén 
geval geplaatst worden op steenslag, oneffen terrein, of plaatsen waar puntige voorwerpen 
voorkomen.
Het springkasteel mag na het uitvouwen niet over de grond versleept worden.  De motor mag 
niet afgedekt worden en de luchttoevoer moet gestrekt blijven. Gelieve minstens een meter vrije 
ruimte rondom het springkasteel te voorzien.

RAADPLEEG DE DOCUMENTEN OP ONZE WEBSITE (GEBRUIKERSHANDLEIDING,...) VOOR MEER INFO
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ELEKTRICITEIT
De huurder voorziet een verlengkabel met aarding (230V – 16A) tot aan de achterkant van het 
springkasteel.  
 
VEILIGHEID
Het kasteel mag enkel betreden worden door kinderen t/m 12 jaar en ALTIJD onder toezicht van 
minstens één volwassene. Het is verboden om op de zijkanten te klimmen, te hangen of naar 
beneden te trekken. Het is verboden om het springkasteel te betreden met schoenen, eten, 
drinken, huisdieren, speelgoed, scherpe voorwerpen, etc  
Men dient het springkasteel als goed huisvader te beheren en alle mogelijke schade/ongelukken 
te voorkomen. (bv. Het afschermen van de motor en elektriciteit voor de kinderen)
 
WAT BIJ SLECHT WEER?
Het springkasteel dient bij rukwinden en hevige regenval afgelaten en dubbelgevouwen/afgedekt 
te worden zodat het water niet in het kasteel kan lopen. Koppel ook de motor en elektriciteits-
leidingen af en leg deze op een droge plaats.  Laat nadien het kasteel voldoende lang opstaan 
zodat het goed kan drogen. Het springkasteel moet geheel DROOG (binnen- en buitenkant) 
ingeleverd worden anders vormen er zich snel schimmelvlekken. Wanneer het springkasteel 
nat is geweest maakt u bij het inleveren hiervan melding. Wanneer het springkasteel zonder 
melding niet volledig droog ingeleverd wordt zal de hierdoor ontstane schade en/of reinigings-
kosten doorgerekend worden aan de ontlener.  Wanneer u het springkasteel zelf niet droog krijgt 
zal er sowieso €75,- worden afgetrokken van de waarborg.  
 
SCHADE/DEFECT
DANIKA controleert regelmatig de staat en werking van het uitgeleende goed. Wanneer u toch 
schade/mankementen ontdekt voor of tijdens het gebruik van het springkasteel adviseren wij 
het springkasteel niet (meer) te gebruiken en DANIKA BV onmiddellijk te verwittigen via e-mail: 
springkasteel@danika.be
 
De ontlener gaat akkoord dat hij/zij verantwoordelijk is voor de volledige leenperiode en zal 
permanent toezien op de goede werking en doet alles in zijn/haar mogelijkheid om schade te 
voorkomen. Bij eventuele schade, al dan niet opzettelijk, gaat de ontlener akkoord de geleden 
schade volledig te betalen. De eigenaar zal de ontlener op voorhand schriftelijk op de hoogte 
brengen van de schade en het bedrag om deze te repareren. De ontlener kan hierop binnen de 7 
dagen reageren. Zonder reactie gaat de ontlener akkoord met het voorstel.
 
De springkastelen blijven te allen tijde eigendom van de DANIKA bv.
 
AANSPRAKELIJKHEID
De ontlener is tijdens de leenperiode volledig aansprakelijk. De eigenaar kan onder geen beding 
tijdens de volledige leenperiode aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, schade of letsel 
van welke aard ook.
 
HET IS VERBODEN HET SPRINGKASTEEL UIT TE LENEN OF DOOR TE VERHUREN AAN DERDEN!
 
Bij plaatsing van de bestelling verklaart de ontlener zich akkoord met alle bepalingen van deze 
voorwaarden.


