Aanbevelingen
1) Bevestiging en verankering van uw attractie
Een opblaasbare attractie dient altijd met behulp van de aanwezige haringen
aan de grond verankerd te worden! Indien het materiaal hiervoor ontbreekt neemt
u direct contact met ons op. De attractie mag in dat geval niet opgebouwd en
gebruikt worden!
2) Afmeting Attractie
Zie bevestiging, aanbieding of onze website voor de specifieke afmetingen per attractie!
Mocht u hieromtrent vragen hebben neemt u dan contact met ons op.
3) Stroomvoorziening
Voor het gehuurde dienen er per attractie 1 of 2 stroomvoorzieningen binnen 25 meter aanwezig te zijn.
Zie bevestiging of aanbieding voor het aantal benodigde stroompunten.
Indien er eurostekkers gewenst zijn, dient u dit van te voren aan te geven.
Bij afhaal en bezorgen exclusief op- en afbouw dient u zelf voor de benodigde stroomhaspels te zorgen.
U kunt ook stroomhaspels bij BAV huren à € 7,00 per stroomhaspel.
Indien wij het gehuurde op- en afbouwen en / of verzorgen zijn de stroomhaspels inbegrepen.
4) Watervoorziening
Indien een attractie water nodig heeft, dient u zelf voor een watervoorziening te zorgen en dient u zelf
de
attractie van water te voorzien. Wij adviseren u dit door de plaatselijke brandweer te laten verzorgen.
Zie bevestiging of aanbieding voor het benodigde aantal kubieke meters water.
5) Verlichting
U dient zelf voor verlichting bij de attractie te zorgen.
6) Bij afhalen
Het gehuurde kunt u afhalen bij BAV. Het afhaaladres staat op uw
bevestiging vermeld. Mocht u hieromtrent vragen hebben neemt u dan contact met ons op.
U mag het gehuurde niet onbeheerd en zonder toezicht achterlaten.
U dient het gehuurde schoon, compleet en in originele staat terug te brengen.
Deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico.
U dient zelf voor transport, op- en afbouw en begeleiding te zorgen.

7) Bij op- en afbouw en verzorging
U dient te zorgen voor een goede laad- en losplaats en parkeerplaats.
Het gehuurde dient gelijkvloers te kunnen worden opgebouwd.
Indien wij niet op tijd kunnen op- en afbouwen wordt u wachturen à € 30,00 per uur per persoon in
rekening gebracht.
U dient voor drankjes en eventueel maaltijden te zorgen voor onze begeleiders.
Deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico.
Wij stellen het zeer op prijs wanneer u voor afzetmogelijkheden kunt zorgen.
8) Beschadiging of vermissing
Indien het gehuurde na gebruik beschadigd, vies, incompleet of vermist is zijn wij genoodzaakt de
reparatie-, vervangings- en / of schoonmaakkosten in rekening te brengen.
9) Weersomstandigheden
Bij windkracht 5 of hoger kan de activiteit (en) geen doorgang vinden in verband met de
veiligheid van deelnemers en publiek. De activiteit dient dan per direct gestaakt en afgebroken te
worden.
De betalingsverplichtijng van huurder blijft ongewijzigd, ongeacht de weersomstandigheden
gedurende de huurperiode.
10) Algemene Voorwaarden
Op al onze attracties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Leest u deze voor gebruik
van uw attractie aandachtig door. Bij vragen neemt u contact met ons op.
11) Gebruikershandleiding / Veiligheidsnormen
Lees voor gebruik de Gebruikershandleiding / Veiligheidsnormen goed door en volg de instructies
op. Indien u dit document niet heeft ontvangen en/of indien u vragen hieromtrent heeft neemt u
dan contact met ons op.

