
ONZE HUURVOORWAARDEN 

 
 

Artikel 1 
- De reservering is slechts geldig en definitief als ze door de verhuurder werd bevestigd. 
Artikel 2 
- Indien de huurder springkastelen of andere elektrische toestellen wenst te huren via JNA-rent, 
dient deze te beschikken over een stopcontact (220V met minimum 16A) in de buurt van plek waar 
deze komen te staan. 
- Bij voorkeur wordt het springkasteel op een zachte en vlakke ondergrond geplaatst. 
- Het springkasteel mag niet geplaatst worden op een ondergrond met scherpe objecten (stenen, glas 
en/of andere) 
- De huurder zorgt ervoor dat er een vrije doorgang is van minimum 1 meter om het springkasteel tot 
op de voorziene plaats te krijgen. Bij een smallere doorgang en/of trappen dient de huurder dit op 
voorhand door te geven aan de verhuurder. 
- De huurder houdt rekening met de afmetingen van het springkasteel die vermeld staan op onze 
website. (http://www.jna-rent.be) Deze voorziet rondom het springkasteel een vrije ruimte van 
minimum 1 meter. Aan de achterkant voorziet de huurder een ruimte van 2 meter voor de plaatsing 
van de blower/motor. 
- De toevoerbuis van de blower moet steeds gestrekt liggen, anders kan de motor van de blower 
verbranden. 
- De blower mag nooit afgedekt worden. 
- De blower blijft de hele dag draaien tot wij deze weer ophalen. Als u de blower toch uitschakelt 
mag deze pas terug worden aangezet als de motor volledig tot stilstand gekomen is. 
- Als het springkasteel bij de huurder blijft overnachten, staat de huurder in voor het afkoppelen van 
de blower en het veilig en droog wegbergen hiervan. 
- Na opstelling mag het springkasteel in geen enkel geval verplaatst worden. 
- De verhuurder kan bij het leveren en/of plaatsen van goederen op braakliggende grond, zand of 
andere slechte omstandigheden een waarborg vragen van min 50 euro per gehuurd artikel. De juiste 
prijs word bepaald ter plaatse. De waarborg wordt terugbetaald bij ophaling van de goederen indien 
deze proper kunnen opgehaald. Deze word niet terugbetaald indien er extra reiniging moet gebeuren 
of er beschadigingen worden vastgesteld. 
- Als het gehuurde materiaal niet kan geplaatst worden om welke reden dan ook met risico tot 
schade aan het te huren materiaal, dient het volledige huurbedrag wel betaald te worden. 
- Het is mogelijk dat een springkasteel voor en/of na verhuur bij de klant zelf gereinigd wordt. 
Artikel 3 
- De levering van gehuurde materialen is gratis binnen een straat van 15km, tenzij anders 
aangegeven op de website. Buiten onze gratis leveringszone worden transportkosten aangerekend 
per gereden kilometer. De transportkosten kunnen ook variëren al naargelang de reistijd. 
- De levering en ophaling zal gebeuren zoals onderling tussen verhuurder en huurder afgesproken. 
- Ingeval van niet of laattijdige levering zal de huurder geen enkele schadevergoeding kunnen eisen 
van de verhuurder. 
- Wij leveren de volksspelen tot aan de voordeur. 
Artikel 4 
- Bij aanhoudend slecht weer kunt u een springkasteel kosteloos annuleren tot 24u voor de levering. 
Bij andere last minute annulaties  zijn wij genoodzaakt om de huursom alsnog aan te rekenen. Onze 
mooi weer garantie is enkel geldig op de springkastelen. 
Artikel 5 
- Bij in ontvangst name  van de gehuurde artikelen dient de volledige huurprijs in contanten betaald 
te worden. Onze prijzen op de website zijn steeds inclusief btw. 
- Indien er op het afgesproken tijdstip van levering niemand aanwezig is om de gehuurde artikelen in 

http://www.jna-rent.be/


ontvangst te nemen zal de afgesproken huursom toch aangerekend worden. 
- Tevens zal de huurder bij in ontvangst name een leveringsbon ondertekenen. Hiermee verklaart de 
huurder de huur- en gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en er mee akkoord te gaan. 
- Bij ondertekening of bij goedkeuring van de bestelling al dan niet via e-mail bevestigt de huurder op 
de hoogte te zijn van de werking van het gehuurde materiaal en erkent de huurder, over alle nodige 
voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals in voorgaande 
artikels zijn vermeld. 
- Indien de gehuurde artikelen door de huurder zelf worden afgehaald zal er een waarborg van 50 
euro per gehuurd artikel worden aangerekend. Dit bedrag wordt per direct terugbetaald bij de 
terugkomst van de artikelen indien deze compleet en onbeschadigd zijn. 
Artikel 6  
- De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen 
tijdens het gebruik van het gehuurde voorwerp, de op-of afbouw ervan. 
- De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan grasvelden 
en/of andere ondergronden of schade aan elektrische installaties daar de huurder zelf bepaalt waar 
het springkasteel moet worden geplaatst en op de hoogte is van eventuele ondergrondse leidingen. 
- De huurder is zelf verantwoordelijk voor alle schade aan personen en/of goederen veroorzaakt door 
het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade is. 
- De huurder is verantwoordelijk voor alle schade of diefstal van de gehuurde voorwerpen, zijn 
onderdelen of alle andere meegeleverde materialen en toebehoren. 
- Alle schade anders dan de normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door 
abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder zoals omschreven in voorgaande 
goederen. 
- De huurder heeft bij het ondertekenen van de leveringsbon en bij opstelling van het gehuurde 
materiaal uitdrukkelijk de goede staat en werking van het gehuurde materiaal erkent en vastgesteld. 
Indien er zich een probleem voordoet dient de huurder onmiddellijk contact op de nemen met de 
verhuurder. 
Artikel 7 
- Bij regen blijft het springkasteel in opgeblazen toestand staan uitgezonderd bij hevige rukwinden 
en/of onweer of hagel mag het kasteel tijdelijk afgelaten worden: 
- U schakelt de stroom uit. 
- Laat eventueel regenwater aflopen. 
- Na het verwijderen van de verankering plooit u de muren naar binnen en vouwt vervolgens het 
springkasteel dubbel om te vermijden dat er water inloopt. 
- Na de regen dient het springkasteel zo vlug mogelijk terug open geplooid, opgeblazen en verankerd 
te worden zodat het kan drogen. Als het springkasteel toch open blijft liggen sijpelt er water in het 
kasteel en ontstaat er schade die door de huurder zal worden betaald. 
 
- De overdekte springkastelen bieden bescherming tegen een bui maar zijn niet waterdicht. De 
overkapping is in eerste plaats bedoelt als bescherming tegen de zon. 
- Bij huur van de volksspelen vragen wij u ook om deze binnen te bewaren en met de nodige zorg te 
behandelen tegen vuil, regen, storm of onweer. 
Artikel  8 
- Brillen, schoenen, sleutelhangers of andere puntige en scherpe voorwerpen zijn strikt verboden op 
het springkasteel. Dit om zowel materiële als lichamelijke schade te voorkomen. 
- Het is verboden om op de zijwanden of dwarsbalken te klimmen, te hangen en te zitten. 
- Het is verboden om eten of drinken mee op het kasteel te nemen. 
- Het voorste gedeelte van het springkasteel dient enkel als opstap, het is verboden om hierop te 
springen. 
- Dieren zijn niet toegelaten op een springkasteel. 
- Een springkasteel is ontworpen voor kinderen ouder dan 3 jaar en jonger dan 14 jaar. Er dient 
permanent toezicht te zijn van een volwassen persoon. 



  
De hierboven besproken beperkingen in gebruik zijn niet limitatief opgesomd. 
 
Eventuele klachten dienen binnen de 7 dagen per aangetekend schrijven na in ontvangt name van de 
levering of na afhaling aan de verhuurder bekend gemaakt te worden. Alle eventuele betwistingen of 
geschillen vallen onder de toepassing van het Belgische Recht en onder de bevoegdheid van de 
Rechtbank van Mechelen.Privacy: 
Deze “privacyverklaring” regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke 
voor de verwerking: MS JNA-Rent met maatschappelijke zetel te Spoorweglei1 , 2860 Sint-Katelijne-
Waver. Ingeschreven bij de KBO met nummer 0669.629.305 
 
Lees deze privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je 
persoonsgegevens worden verwerkt. 
 
Algemeen: 

- Je gegevens zullen verwerkt worden conform de toepasselijke privacy reglementering 
waaronder de algemene Europese vordering 2016/679 van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG – GDPR). 

- De toezichthoudende autoriteit in België is de gegevensbeschermingsautoriteit: 
https://privacycommission.be. 
 
 

JNA-Rent houdt volgende gegevens over je bij: 
- Voornaam 
- Achternaam 
- Woonplaats 
- E-mailadres 
- Telefoonnummer 
- Gehuurde en/of gekochte artikelen 

 
Hoe verzamelen we uw gegevens? 
Deze gegevens verzamelen wij uitsluitend via onze website (https://www.jna-rent.be), e-mail, sms 
en/of telefoon en het reservatieformulier op de website. Het is ook mogelijk dat we u gegevens 
krijgen van derden, waaraan u toestemming hebt gegeven. 
 
Waarom worden uw gegevens bijgehouden en gebruikt? 
De gegevens worden gebruikt om afspraken te kunnen maken betreffende de levering en/of afhaling 
van gehuurde en/of gekochte goederen. Het beheer van de bestellingen en de klachtenbehandeling. 
En het aanmaken van een factuur. 
De gegevens worden ook gebruikt voor commerciële doeleinden zoals het verspreiden van eigen 
reclame/promoties of nieuwigheden (via e-mail of via de post). De gegevens worden nooit op geen 
enkele wijze doorgegeven aan derden tenzij voor doeleinden beschreven in het volgende punt. 
 
Worden uw gegevens doorgegeven aan andere partijen? 
Neen, uw persoonlijke gegevens die u ons doorgeeft/toevertrouwd worden uitsluitend gebruikt door 
JNA-Rent en worden op geen enkele manier doorgegeven of verspreid aan derden.  
Indien JNA-Rent voor uw opdracht, event, feestje of andere moet samenwerken met andere externe 
partners verzekeren wij u dat uitsluitend de gegevens doorgegeven worden die nodig zijn om de 
door u gewenste opdracht tot een goed einde uit te voeren of m.b.t. onze IT en online diensten. Er 
zullen op geen enkele andere manier verdere gegevens worden uitgewisseld. In geen geval kan JNA-
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Rent aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een 
foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.  
 
In sommige gevallen worden er ook (door ons niet-identificeerbare) gegevens uitgewisseld met 
derde partijen zoals Google Analytics, Facebook of mail-chimp (of andere sociale media) waarbij deze 
derde partijen als verwerkingsverantwoordelijken dienen te worden aanzien die een eigen privacy 
beleid hanteren waarvan het beheer buiten onze controle valt. 
 
Hoe worden uw gegevens bewaard? 
De gegevens worden bewaard op een beveiligde cloudservice van Microsoft en zijn uitsluitend 
toegankelijk voor JNA-Rent. Verder houden wij als ondernemer alles in de gaten betreffende de 
privacy wetgeving. We analyseren hoe we met onze data omgaan en bekijken de risico’s op verlies of 
diefstal van deze gegevens. Op basis van deze bevindingen zullen wij indien nodig gepaste 
maatregelen treffen om ten allen tijde de risico’s te beperken.  
 
Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 
De persoonsgegevens worden door JNA-Rent bewaard en verwerkt voor een periode die 
noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Zie verder in het artikel hoe u, uw 
gegevens kan laten aanpassen, wijzigen, overdragen, inkijken of verwijderen. 
 
Kan ik mijn gegevens aanpassen, wijzigen, inkijken of verwijderen? 
Zoals voorzien in de AVG hebt u het recht om: 

- Uw gegevens en de essentiële informatie met betrekking tot de verwerking te 
raadplegen en toegang toe te krijgen; 

- Te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen onder de 
voorwaarden bepaald in artikel 17 van de AVG, en met name wanneer die gegevens niet 
meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden 
verzameld/verwerkt of wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u uw 
toestemming intrekt; 

- U te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in 
bepaalde specifieke gevallen zoals beschreven in artikel 21 van de AVG, met inbegrip van 
verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij uw gegevens niet 
meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw 
belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, 
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 

- U te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder 
profilering, onder de voorwaarden bepaald in artikel 22 van de AVG; 

- Te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in 
artikel 18 van de AVG en met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, 
gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens 
te controleren; 

- Een welbepaald deel van uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze 
overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere 
verwerkingsverantwoordelijke, onder de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG 
en indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de 
ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen. 

U kan al deze rechten uitoefenen of verkrijgen enkel indien u contact opneemt met info@jna-
rent.be. 
 
Updates aan de privacy policy en contact: 
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Wij kunnen deze privacyverklaring ten allen tijde aanpassen in functie van nieuwe regelgeving, of 
aangepaste interne processen en doeleinden. Bij fundamentele wijzigingen zal hiervan melding 
worden gemaakt op de website. 
 
Indien u met ons contact wenst op te nemen in verband met uw persoonsgegevens en deze 
privacyverklaring kan dit uitsluitend via info@jna-rent.be 
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