
Leveringsvoorwaarden van springkussens

Springkussens worden geleverd met een onderzeil, de blower en een verlengsnoer. We leveren alleen 

op begane grond en gelijkvloers (dit houdt in geen trappen of steile hellingen).

Hoe moet ik omgaan met het springkussen?

Springkussens worden schoon geleverd en dienen ook schoon geretourneerd te worden. 

Springkussens na gebruik altijd leeglaten en met bijgeleverd zeil toedekken. In geval van regen ook 

toedekken. 

Zijn de springkussens gekeurd?

Onze springkussens beschikken over de nodige keuringen en certificeringen.

Wanneer moet ik betalen?

U betaalt bij afhaal of aflevering van het springkussen.

Moet ik een waarborg betalen?

Nee, u hoeft geen waarborg te betalen. Wel dient U een geldig legitimatie bewijs te tonen bij afhaal.

Hoe kan ik een springkussen reserveren?

U kunt uw reserveringen telefonisch of per email aan ons doorgeven. 

Wij zijn te bereiken onder +31-6-20361871 en via info@party4kidz.nl .

Wat zijn de leverkosten?

Leverkosten worden berekend aan de hand van het aantal kilometers. Wij hanteren een berekening 

van postcode tot postcode (www.ANWB.nl). Het totaal aantal kilometers bestaat uit 4x enkele reis 

(brengen en halen). 

0 -   5.0 km = € 10,00

5 - 10.0 km = € 15,00

10 - 15.0 km = € 20,00

15  - 20.0 km = € 25,00

20 - 25.0 km = € 30,00

25 - 30.0 km = € 40,00

30 - 35.0 km = € 50,00

> 35 km = op aanvraag

Wat heb ik nodig om een springkussen te kunnen plaatsen?

De doorgang moet minimaal 1 meter zijn om het kussen naar de gewenste plaats te kunnen brengen. 

Daarnaast is er een stroomaansluiting nodig binnen 25 meter van het springkussen. 

Aan welke eisen moet de ondergrond voldoen?

De ondergrond moet vlak, schoon en vrij van scherpe voorwerpen zoals bijv. stenen en afval zijn.

Aan welke regels moeten wij ons houden?

Springkussens worden inclusief gebruiksinstructie geleverd. Lees deze aandachtig !

Is Party 4 kidz aansprakelijk?

Party 4 kidz is nimmer aansprakelijk voor geleden schade en/of letsel.

Wat als het artikel beschadigd raakt?

Bij schade aan het artikel door onjuist handelen zullen de kosten in rekening worden gebracht.
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