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Lejebetingelser for Hoppeborg, mega slide, mega fodbold og sumodragter
I lejeprisen indgår 1 stk. hoppeborg 5,2 x 4 meter, blæser og trailer til at transportere hoppeborgen frem og tilbage
samt en 20 meter ledning og en sækkevogn. Lejeprisen er en afhentnings pris.
Ved bestilling indbetales et depositum. Depositummet fungerer som sikkerhed for bookingen og bliver tilbagebetalt
ved endt leje når JBC udlejning har sikret sig at hoppeborgen er tilbageleveret i fejlfri stand. Depositummet udgør
1.000 kr. Ved afbestilling en uge inden lejens begyndelse gives depositummet retur ellers betragtes depositummet
som betaling for tabt fortjeneste.
Hoppeborgen skal altid opsættes på den medfølgende presenning. Hoppeborgen skal altid pakkes sammen iht. JBC
udlejnings instruktioner. Hvis hoppeborgen bruges til offentligt arrangement og opstilles på hårdt underlag – asfalt
eller lign. skal reglerne i EN14960 og EN1177 overholdes.
Nedpakkes hoppeborgen i våd/fugtig tilstand tages et gebyr på 350 kr., da den skal pustes op og tørres igennem, hvis
råd og mug skal undgås. Er hoppeborgen tilsmudset og ikke rengjort ved nedpakning, tages der et rengøringsgebyr på
350 kr. Der opkræves ikke for rengøring og tørring på samme tid.
Der underskrives en lejekontrakt ved bestilling/afhentning og den skal altid følges. Hvis lejer ikke inden ibrugtagen af
hoppeborgen har gjort opmærksom på eventuelle fejl og mangler, betragtes udstyret som været modtaget i fuld
funktionel og fejlfri stand. Hoppeborgen skal leveres tilbage i samme stand som det modtages. Opstår der problemer
med det lejede, skal JBC udlejning altid kontaktes på tlf.: 21 22 02 93 omgående.
Lejer sørger for adgang til strøm (220V/1600W) indenfor 20 meter fra Hoppeborgen. Lejer sørger for 1 person til
medhjælp ved opsætning og nedtagning. Lejer har ansvaret for alt hærværk, tyveri, samt overbelastning. Lejer sørger
selv for ekstra forlængerledning samt snor og pløkker til fastspænding i blæsevejr.
En udlejning gælder for 24 timer med mindre andet er aftalt og nedskrevet i overensstemmelse med JBC udlejning.
Såfremt det lejede ikke afleveres til tiden opkræves yderligere en dags leje pr. ekstra påbegyndte døgn der ikke
tilbageleveres til tiden.
I lejeperioden er lejer ansvarlig for opbevaring og tilbagelevering. Såfremt dette ikke imødekommes, er lejer
erstatningsansvarlig overfor JBC udlejning (nyværdi). Udgifter til evt. reparationer, som er opstået pga. ikke
overholdte betingelser, hæfter lejer for. Endvidere dækker lejer skade opstået pga. hærværk samt tyveri.
I tilfælde af civilt søgsmål aftaler parterne, at retssager skal anlægges ved retten i Hillerød.
Under brug SKAL følgende regler altid overholdes:
Der skal altid være en ansvarlig voksen der holder opsyn
Det er strengt forbudt at:
- Bære fodtøj eller skarpe genstande i hoppeborgen
- Klatre og hænge på siderne
- Udbedre skader uden at konsultere JBC udlejning
- Medbringe slik, mad og drikkevarer i hoppeborgen
Hoppeborgen må kun benyttes af det antal personer den er beregnet til (6-8 personer). Tagfat og andre vilde lege er
uacceptabelt i hoppeborgen. I stærk blæst og regn, skal hoppeborgen tages ned. Af sundhedsmæssige årsager skal der
altid bæres sokker i hoppeborgen.
Al leg og aktivitet i/på hoppeborgen er på lejers eget ansvar og JBC udlejning er på intet tidspunkt ansvarlig og hæfter
hverken for person eller ting skade.
Der tages forbehold mod trykfejl og prisændringer.
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