Prijslijst www.flipperverhuur.nl
Datum 01-05-2018
Geldig tot uiterlijk 31-12-2018 of tot uitkomen nieuwe prijslijst.
Verhuurprijzen per dag , langere periodes mogelijk, maatwerk
Artikel

Consumentenprijs incl. btw.

Flipperkast

€ 125,-

Springkussen 3*4

€ 100,- (Ocean open )

Springkussen 4*5

€ 135,- (Clown)

Videogame type 1

€ 65,- (60 spellen, zolang de voorraad strekt!)

Videogame type 2

€ 75,- (412 spellen retrogames)

Videogame type 3

€ 85,- (750+ spellen)

Airhockey std

€ 60,- (180*90)

Popcorn Machine

€ 75,-

c.a. 50 porties inbegrepen
50 extra porties

€ 7,50

100 extra porties

€ 15,-

Suikerspinmachine

€ 50,-

25 porties inbegrepen
25 extra porties

€ 5,-

Transportkosten :
Binnen gemeente Stein geen transportkosten.
Omliggende gemeentes tot 12,5km

- € 20,-

Afstand >12,5 km tot 25 km

- € 40,-

-

Afstanden buiten deze straal op basis van km tarief, maatwerk.

Flipperkast :
Een flipperkast is een succes op elk feest, flipperkasten zijn geschikt voor vrijwel alle leeftijden, vanaf
plm. 5 jaar. 1- 4 spelers kunnen tegen elkaar spelen.
Flipperkasten plaatsen wij alleen op goed toegankelijke locatie’s begane grond. Vlakke vloer is
noodzakelijk, een kast die niet waterpas staat speelt niet prettig en zal storingen geven.
Ook dient er een geaard stopcontact aanwezig te zijn op een 16 ampere stroomgroep. Maximaal 3 –
4 flipperkasten per aansluiting.
Toernooien met meerdere kasten zijn mogelijk. Al onze flipperkasten staan ingesteld op vrij spelen
vanwege wettelijke bepalingen.
In onze voorraad: Starwars, Lethal Weapon, Jurassic Park, wisselende voorraad
Benodigde ruimte ca. L*B*H 2*1*1.9 mtr.

Springkussens:
Springkussens behoeven geen introductie, springkussens zijn een succes op elk feest waar kinderen
aanwezig zijn. Wij hebben momenteel alleen nog springkussen “Ocean” - 3*4 beschikbaar en
springkussen “Clown”
Wij hebben al enkele jaren springkussen “Ocean” in het programma. Dit springkussen kenmerkt zich
door de geringe hoogte van 2,2 mtr. Hierdoor is dit springkussen ook goed binnen te plaatsen in
bijvoorbeeld feestzalen of onder een carport.

“Ocean” 3*4mtr, 2,2mtr hoog, 6-8 kinderen gelijktijdig

Springkussen “Clown” royaal springkusen van 4*5mtr, 10-12 kinderen gelijktijdig
Al onze springkussens worden regelmatig gecontroleerd, voldoen aan de wettelijke eisen en zijn
voorzien van logboek en certificaat.Grondzeil, blower en verlengsnoer zijn inbegrepen in de
huurprijs!
Wij berekenen geen extra kosten als een springkussen onverhoopt nat word!
Let op, er dient altijd een volwassene aanwezig te zijn voor toezicht!

Airhockey:
Bij airhockey spelen 2 personen tegen elkaar met een op lucht gedragen Puck, de bedoeling is te
scoren in het doel van de tegenstander.
Onze airhockeytafels zijn geschikt voor vele gelegenheden. Leeftijds indicatie vanaf 5 jaar.
Plaatsing alleen begane grond op goed toegankelijke locaties, een vlakke vloer is noodzakelijk. Het
stroomverbruik is c.a. 200 watt. Vrij spelen of spelen op inworp mogelijk (inworp alleen bij de
commerciële tafels).
Benodigde ruimte c.a. 3*2,5 mtr

Airhockey STD

Ook hebben wij commerciële airhockey tafels op inworp, plaatsing alleen voor langere periodes
en/of op exploitatiebasis.

Videogames:
Onze videogames zijn voorzien van het multicade 60 spellen system, 412 spellen system of 750
spellen systeem.
Omdat de 412 spellen variant een uitbreiding is van onze 60 spellen machines zijn wij al onze
videogames aan het upgraden naar 412 spellen. 60 spellen machines zijn voorlopig wel nog te huur.
Lijst met spellen op aanvraag als PDF
Plaatsing alleen binnen, op goed begane locaties begane grond. Er is een geaard stopcontact nodig,
aansluitwaarde c.a. 300 watt. Benodigde ruimte c.a. 1*1 mtr.

Popcorn
Onze popcornmachine’s maken met gemak c.a. 100 porties verse popcorn per uur, geschikt voor
vele gelegenheden. Word geleverd met alle toebehoren zoals zakjes of bakjes, popcornolie, mais en
popcornsuiker. Aansluitwaarde c.a. 1600 watt.Benodigde ruimte c.a. : 1,5*1 mtr
Leverbaar met of zonder onderstel

Suikerspinmachine
Suikerspin is het meest bekende funfood ter wereld, onze suikerspinmachine heeft ook een
nostalgische uitstraling. U kunt deze bij ons huren en zelf de lekkerste suikerspinnen maken. Te huur
vanaf 25 porties. Word geleverd inclusief suiker, stokjes en gebruiks aanwijzing met veiligheids
voorschriften.
Bediening alleen door volwassenen, indien gewenst kunnen wij deze machine ook met personeel
leveren. Aansluitwaarde : c.a. 1800 watt. Plaatsing alleen binnenshuis of op tochtvrije lokatie buiten.
Benodigde ruimte 2*2 mtr.

Op alle verhuurovereenkomsten zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen zijn
onderstaande algemene voorwaardenen instructies van toepassing.

INSTRUCTIES M.B.T. VEILIG GEBRUIK SPRINGKUSSENS
Aansluitgegevens: 220-230 volt 2000 watt
Altijd ge-aard stopkontakt gebruiken
Onze springkussens zijn namens de fabrikant gekeurd en gecertificeerd door AIB Vincotte Nederland BV
OPZETTEN
1. Plaats het springkussen nooit op een vuile, of met scherpe voorwerpen (steentjes) bevuilde ondergrond..
2. Gebruik altijd het meegeleverde onderzeil.
3. Indien de ondergrond hard is dient u een schokdempende ondergrond aan te brengen rondom het springkussen.
4. Zorg ervoor dat het springkussen verankert wordt in de grond, ongeacht de weersomstandigheden of lokatie, met de
verankeringspunten welke aan het kussen zijn gemonteerd.
5. Blower: plaats de blower op een zover mogelijke afstand van het springkussen. Laat de blower nooit onbeschermd in de
regen staan. Zorg ervoor dat het aansluitsnoer geen obstakel in de omgeving vormt. Let op dat de aanzuigopening van de
blower altijd vrij blijft, dus nooit afdekken met een zeiltje of dergelijke.
6. Indien er een verlengkabel gebruikt wordt zorg er dan voor dat deze altijd ge-aard is. (altijd ge-aard stopkontakt
gebruiken!)
7. Start de blower, het duurt maximaal 2 minuten voordat het springkussen geheel gevuld is. Laat de blower continu draaien.
Houdt kinderen weg van de blower. Zorg ervoor dat het springkussen altijd minimaal 1 mtr vrijstaat van muren of andere
objecten.
GEBRUIK
1. Het gebruik van het springkussen is geheel voor eigen risico van de huurder.
2. Tijdens het gebruik van het springkussen dient ten allen tijde een volwassene aanwezig te zijn.
De toezichthouder dient goed geinformeerd te zijn ten aanzien van het gebruik van het springkussen. Minimaal 1
toezichthouder dient in het bezit te zijn van een EHBO diploma. Minimale leeftijd toezichthouder is 18 jaar (geldt voor
commercieel gebruik)
3. De toezichthouder dient zich ervan te overtuigen dat de gebruikers van het springkussen:
Geen schoenen aanheeft of andere scherpere voorwerpen die het kussen of personen zouden kunnen beschadigen
c.q. verwonden.
Er niet teveel kinderen in zitten
Men geen etenswaar of drinken op het kussen nuttigt.
Men onderling niet duwt.
Klimmen op de randen of bovenbouw is absoluut niet toegestaan.
4. Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik of het negeren van instructies komen geheel
voor rekening van de huurder.
5. Het springkussen bij voorkeur niet bij nat weer gebruiken. Mocht het tussentijds hard gaan regenen, dan
dient het kussen opgevouwen en afgedekt te worden.
6. Gebruikers die onder invloed van alcohol en of andere drugs, of medicijnen die een gevaarlijke bijwerking hebben, mogen
onder geen enkele voorwaarde gebruik maken van het springkussen.
7. Het springkussen mag nooit gebruikt worden bij windkracht 5 of hoger.
8. Gebruikers moeten gemakkelijke kleding dragen, let op met b.v. koordjes van capuchon en dergelijke.
9. Het dragen van een bril op het springkussen is niet toegestaan..
10. De materialen zijn na afgifte door de verhuurder niet meer verzekerd!

WAT TE DOEN ALS HET SPRINGKUSSEN PLOTSELING LEEGLOOPT

- Verwijder zo snel mogelijk alle gebruikers van het springkussen. Controleer of de blower nog goed bevestigd is.
Controleer of de blower nog goed functioneert. Controleer of de luchtuitlaten goed afgesloten zijn. Controleer op
beschadigingen. Controleer of ritsen aan de zijkant nog dicht zijn.

INPAKKEN
1. Overtuig Uzelf ervan dat iedereen het springkussen verlaten heeft en verwijder alle aanwezige materialen.
2. Schakel de stroom uit en koppel de blower af.
3. Wacht ongeveer 10 minuten totdat de lucht uit het kussen is. Rol het kussen daarna langzaam in de richting van de
opblaasopening op, zodat de nog aanwezige lucht het kussen kan verlaten.
4. Rol het kussen daarna weer uit en vouw het kussen op van buiten naar binnen tot halverwege.
5. Vouw het kussen nogmaals in dezelfde richting.
6. Rol het kussen daarna langzaam strak vanaf de voorkant op, de nog aanwezige lucht zal daardoor langzaam ontsnappen.
7. Als het springkussen niet gebruikt wordt, dient dit veilig en droog!! bewaard te worden.

Bij deze verklaart de huurder bovenstaande instructies gelezen en begrepen te hebben.
Handtekening

Op alle verhuurovereenkomsten en reparaties zowel mondeling als schriftelijk
overeengekomen zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
Verhuur voorwaarden:

Artikel 1. Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde
goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder/
uitlener, en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder te noemen
huurder.
Artikel 2. Duur van de overeenkomst.
2.1. Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode.

Artikel 3. Levering en terugbezorging.
3.1. Verhuurder draagt zelf zorg voor vervoer en plaatsing van gehuurde artikelen tenzij anders
overeengekomen. Eventuele schade’s als gevolg van het verplaatsen door huurder komen voor
rekening van huurder.

Artikel 4. Leveringstermijn.
Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder
te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de
overeengekomen leveringstermijn te houden.
Artikel 5. Reclame en controle op goede staat van de goederen.
5.1. De huurder is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/ of de goederen, deze
grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of
ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond op de hoogte te brengen. Indien
de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van (op)levering de verhuurder wijst
op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever
geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder
recht op reclame.
Artikel 6. Verplichtingen huurder.
6.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze
overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien
van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/ of overhandigd,
te behandelen;
b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
c. De verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren;
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van
de verhuurder te doen geschieden.

6.2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:
a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en
beschikkingen enz.);
b. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst;
c. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van gehuurde;

d. Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water
en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie.
Artikel 7. Reparatie.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door
derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale
slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de
huurder in rekening gebracht.

Artikel 8. Waarborgsom.
8.1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de
verhuurder een waarborgsom te betalen zoals genoemd in de overeenkomst tenzij anders
overeengekomen.
8.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de
waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/ reiniging als in artikel "Opzegging/ ontbinding" lid
2 bedoeld.
8.3. De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien
op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de
huurder terug te geven.
Artikel 9. Verzekering.
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende
de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen
zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging,
etc., o.a. ten gevolge van brand.
Artikel 10. Schade en gebreken.
10.1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de
verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie
overgaan. Veranderingen en/ of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in
zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
10.2. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties
door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale
slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de
huurder in rekening gebracht.
Artikel 11. Aansprakelijkheid.
11.1. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de
gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de
verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
11.2. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit
het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.
Artikel 12. Mededelingsverplichtingen huurder.
12.1. Huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder
zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of
indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad.
Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling
aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
Artikel 13. Opzegging/ ontbinding.
13.1. De overeenkomst voor de vastgestelde periode kan door partijen met onmiddellijke ingang
worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van
de gehuurde goederen bij de verhuurder. Indien partijen zijn overeengekomen, dat de verhuurder

bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de
huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
13.2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie,
waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van de verhuurder worden
gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat
de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd
de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

13.3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de verhuurder bevoegd de
huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
13.4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel
bepaalde is verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te
vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan
het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere
schadevergoeding.
Artikel 14. Wijzigingen.
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk
overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst
zijn gemaakt zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.
Artikel 15. Betaling.
15.1. Betaling geschied vooruit per bank of kontant bij levering (kontante betaling is alleen
mogelijk voor klanten binnen de regio z. Limburg). Indien voor datum levering geen betaling is
ontvangen houden wij ons het recht voor niet te leveren!
Artikel 16. Annulering.
Annulering van huurovereenkomsten zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen is mogelijk
in overleg. Verhuurder is gerechtigd een percentage van de huursom in rekening te brengen als
schadevergoeding voor winstderving met een minimum van 25 % van de overeengekomen
huursom en een maximum van 75 %.
Artikel 17. Reparaties
17.1 Reparaties worden uitsluitend verricht met door ons geleverd onderdelen.
17.2 Reparaties dienen contant of per bank voor retournering betaald te worden.
Bij reparaties > € 100,- is aanbetaling vereist.
17.3 Na reparatie volgt een gereedmelding via telefoon of email. Indien U de speelautomaat zelf
komt ophalen dient dit binnen 4 weken te gebeuren na het bericht dat de reparatie klaar is. Bij
overschrijding van deze termijn brengen wij opslagkosten in rekening ( € 1,- per dag (exclusief
BTW).
17.4 Ter reparatie aangeboden artikelen en/of komplete amusementsautomaten vervallen in
eigendom aan Technische Dienst van Mulken indien deze niet binnen 3 maanden na gereed
melding worden afgehaald.
17.5 Indien een toestel of deel daarvan onherstelbaar blijkt worden de gemaakte uren en
gebruikte componenten normaal in rekening gebracht.
17.6 Bij annulering van de reparatie zal tenminste € 75,- onderzoekskosten in rekening alsmede
de opslagkosten en verbruikte materialen.

17.7 Bij een B.E.R (beyond economical repair) of niet te repareren toestel worden
onderzoekskosten in rekening gebracht.
17.8 Technische Dienst van Mulken is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of diefstal
tijdens transport, opslag en reparatie.
17.9 Technische Dienst van Mulken is op geen enkele wijze aansprakelijk voor economische schade
geleden op welke wijze dan ook voor tijdens of na reparatie.

Artikel 18. Toepasselijk recht.
Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in
Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
Artikel 19. Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen
de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de
vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover
de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

