
 

 

 

Algemene voorwaarden springkasteel. 
 
Wat zit mee in de prijs? 
 
Levering en plaatsing van het springkasteel. U hoeft zelf niets te doen.  
Uiteraard de attractie en de blazer zelf 
Verlengsnoer(en) 
Verankering van het springkasteel. Voor hardere ondergrond voorzien wij zandzakken. 
Grondzeil(en) 
 
 
Vervoersonkosten? 
 
Locatie: Zemst, 1980 
Leveringen binnen een straal van 10km: 

- gratis 
Leveringen binnen een straal van 20 km 

- kilometers x 4 keer rijden x 0.41 euro 
- gratis bij meerdere kastelen (+250 euro incl btw) 

Leveringen binnen een straal van 30 km 
- kilometers x 4 keer rijden x 0.41 euro 
- gratis bij meerdere kastelen (+ 500 euro incl btw) 

Leveringen verder dan een straal van 30 km 
- vraag een offerte aan op maat 

 
Wij geven dus extra kortingen bij het nemen van meerdere kastelen. Vraag zeker een offerte aan! 
 
Het is mogelijk om alle attracties, buiten de mechanische attracties, bij ons af te halen. Bij een 
afhaling geniet je van 20% korting op je bestelling. Afhalen kan op volgend adres: Sint-
clemensstraat 6,1980 Eppegem. 
 
Benodigdheden? 
 
Stopcontact van 220V en 16A.  
Vrije doorgang van ca 1m (tenzij anders vermeld) 
We moeten met een transportkar tot op de plaats van opstelling kunnen geraken 
Voor levering door het huis dient er vooraf contact opgenomen te worden om het te bespreken. 
Het springkasteel wordt niet over muurtjes, draden, omheining gedragen 
1m vrije ruimte rondom het springkasteel 
Iemand ter plaatse die ons kan zeggen waar het springkasteel exact moet komen OF er moeten op 
voorhand duidelijke afspraken gemaakt worden 
We laten het springkasteel achter in opgeblazen toestand om originele staat aan te tonen. 
 
Extra informatie? 
 
De huurprijs + evt. transportkosten worden betaald bij levering. 
Levering: Je kan in het contactformulier zelf het uur opgeven wanneer het ten laatste moet opgesteld 
staan. Wij proberen de gevraagde uren zo goed mogelijk te respecteren en te zorgen dat alles tijdig 
opgesteld wordt. Alle leveringen gebeuren ten vroegste tussen 8-9u en ten laatste tussen 12-14u. 
Ophaling: Je kan zelf in het contactformulier het uur opgeven tot wanneer het zeker moet blijven 
staan. Wij proberen ook hier zo goed mogelijk alles ingepland te krijgen dat we nooit veel 
vroeger/later als het gevraagde uur zullen ophalen. 
 
De ophalingen zijn steeds 's avonds. Hetzij dezelfde avond aan de prijs voor 1 dag hetzij de avond 
nadien waarbij de tweede dag aan de helft van de prijs is. Het laatste blok van 3u waarin het wordt 
ingepland is tussen 18-21u. 

 

Annulatie? 

 

Bij regenweer gratis annulering van springkasteel tot 36 uur voor de levering! 


