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ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
Webshop4joy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 65635302
Verklaring van de in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen:
Webshop4joy: De eenmanszaak webshop4joy
Jump4joy: Onderdeel van de eenmanszaak webshop4joy
Huurder: Ieder rechtspersoon, vereniging, stichting danwel natuurlijk persoon aan wie Jump4joy materialen verhuurt danwel met
wie Jump4joy een huurovereenkomst aangaat of met wie Jump4joy in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een
huurovereenkomst.
Overeenkomst: Iedere schriftelijke en/of mondelinge overeenkomst tussen huurder en Jump4joy, alsmede alle rechtshandelingen
ter voorbereiding van de huurovereenkomst.
1. Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en huurovereenkomsten evenals op de uitvoering
daarvan door Jump4joy, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen "huurder".
2. De huurder dient te zorgen voor stroomvoorziening en vlakke ondergrond (bij voorkeur zachte ondergrond zoals gras) om de
artikelen te plaatsen. Tevens zo schoon mogelijke ondergrond dus niet in een modderpoel.
3. Tijdens het gebruik van de gehuurde/geplaatste artikelen door kinderen, dient er te allen tijde een volwassen persoon van
achttien jaar of ouder aanwezig te zijn om toezicht op de kinderen te houden.
4. De huurder is verantwoordelijk dat de gebruikers (de kinderen) GEEN schoenen dragen, GEEN scherpe voorwerpen
(sleutels/mes/speelgoed/etc.) bij zich hebben, GEEN eten en/of drinken bij zich hebben of iets anders wat tot schade en
gevaarlijke situaties kan leiden wanneer zij de toestellen/artikelen betreden. De huurder is volledig verantwoordelijk voor deze
schade. Kortom u dient zich te allen tijden te houden aan de instructies op het toestel.
5. Gebruik van onze artikelen is altijd op eigen risico van de huurder. Jump4Joy kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor
schade/blessure/ander leed als gevolg van het gebruik van onze gehuurde/geplaatste artikelen.
6. Het toestel mag niet worden verplaatst. De huurder is verantwoordelijk dat de gehuurde/geplaatste artikelen in goede staat
wordt teruggeven. Bij onweer en hevige wind dient u het toestel tijdelijk leeg te laten lopen om schade te voorkomen.
7. De huurder is tijdens de huurperiode te allen tijde volledig aansprakelijk voor schade en/of diefstal van de gehuurde/geplaatste
artikelen. Ongeacht wie hier schuld aan heeft. Bij defect of schade tijdens de huurperiode dient u Jump4joy onmiddellijk in kennis
te stellen.
8. De huurder betaalt voordat de artikelen geplaatst worden een borg van €70 die achteraf door Jump4joy terug wordt gegeven
wanneer alles prima is.(geen schade/diefstal/vervuiling/etc). Deze €70 borg wordt bij het afrekenen beschreven als
"betaalkosten", de betaalkosten zijn hier uw borg.
9. Jump4joy rekent de eerste 10 km (route via google maps) geen km kosten. Buiten deze 10 km wordt €0,30 per km X 4
(bezorgen: 1 heen, 2 terug & ophalen 3 heen, 4 terug) in rekening gebracht. Deze kosten worden bij terugbetaling van de borg
ingehouden.
10. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
11. Kortings codes zijn alleen geldig op de te huren artikelen (niet op oa borg of kilometer vergoeding) en alleen te gebruiken in
onze webshop: www.webshop4joy.nl
12. Annuleringen tot 5 dagen van te voren betaalt Jump4joy u 50% terug, tot 2 dagen van te voren krijgt u 25% terug. Hierna
wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Dit geldt in alle gevallen niet voor uw borg, de borg wordt bij annulering 100%
terugbetaald.
13. Wanneer u huurt voor 1 dag betreft dit de huurdatum. Jump 4 Joy komt de artikelen op deze dag op de afgesproken tijdstippen
bezorgen en ophalen.
14. Jump4joy heeft te allen tijden het recht een overeenkomst te ontbinden, uiteraard met 100% terug betaling van het betaalde
bedrag.
15. De betaling voor de gehuurde artikelen dienen van te voren door de huurder betaald te zijn. Wanneer hier vanaf geweken
wordt en alleen bij goedkeuring vanuit Jump4Joy sturen wij maximaal 2 betalingsherinneringen. Wanneer de huurder hierna nog in
gebreke is gebleven zal er een aanmaning verstuurd worden die een administratie kosten van €50 met zich meedraagt. Blijft de
huurder hierna alsnog in gebreke geeft Jump4Joy de betaling uit handen aan een incassobureau en alle extra gemaakte kosten
zijn voor rekening van de huurder.
16. Op alle met Jump4joy gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van
toepassing.
17. U als huurder kunt uw geschil (wanneer Jump4joy en huurder er samen niet uit komen) aan de geschillencommissie via het
ODR platform voorleggen. Website: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
18. Bij het aangaan van de huurovereenkomst (betaling) stemt de huurder automatisch in met deze bovengenoemde
voorwaarden. Uw factuur is uw huurovereenkomst.
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