Creeezy attractie verhuur Roosendaal

Indien er iets niet goed is moet u ons direct bellen zie onderaan
De HUURDER moet erop toezien

















Dat er geen pas gemaaid gras in de buurt is .
Dat er op de juiste plaatsen val matten liggen als U het kussen op een stenen ondergrond gebruikt
Zich ervan overtuigen dat iedere gebruiker zijn schoenen uitheeft en geen eten of drinken bij zich heeft
Controleren dat gebruikers geen gevaarlijke ,scherpe of harde voorwerpen bij zich hebben zoals
glazen,balpennen,sleutels,lollies of messen ook brillen dienen beter afgedaan te worden.
Er op toezien dat er niet op het voorbed gesprongen wordt , het dient om gebruikers makkelijker in en
uit te laten stappen ,leg nooit schoenen of andere voorwerpen te dicht bij het kussen ook niet op de
valmatten , en zorg dat toezichthouder vrij in het kussen kan lijken .
Zorgen dat niemand aan de buiten of binnen kant van de wanden gaat hangen , zitten, liggen of
klimmen .
Erop toezien dat alle ankerpunten goed vast staan op zand of gras met bijgeleverde ankers en indien
op steen met spanbanden aan voorwerpen die tenminste 160kg kunnen hebben .
Erop toezien dat de gebruikers niet aan de blower of stroom voorziening kunnen komen .
Er voor zorgen dat gebruikers nooit langer zijn dan de wanden, wanneer ze op een volledig
opgeblazen kussen staan , max lengte staat op de type plaat, deze zit aan de linkerkant.
Zorg dragen dat er niemand op het kussen is tijdens het opblazen of leeglopen .
Er op toezien dat het kussen nooit gebruikt wordt als het nat is.
Zorgen dat de gebruikers kwa lengte en leeftijd aan elkaar gewaagd zijn .
Er op toezien dat het kussen wordt gebruik voor de leeftijd waar het voor ontworpen is .
Regelen dat er niet teveel gebruikers op het kussen zijn , het max aantal gebruikers staat op de type
plaat.
Direct ingrijpen als er te ruw en onverantwoord gebruik gemaakt wordt van het kussen zoals duwen en
trekken of vechten.
Bij regen en sterke wind direct blower uitzetten en onderzeil over kussen trekken , om alles zoveel
mogelijk droog te houden en tegen weg waaien te beschermen
glijbanen met of zonder dak al dan niet in de vorm van een decoratie object :







Als het kussen is voorzien van een glijbaan , moet de toezichthouder erop toezien dat slechts een
gebruiker tegelijk naar beneden mag glijden.
Altijd eerst met voeten naar beneden met de rug op de glijhelling , zwaaien en met de handen en
voeten maakt het glijden gevaarlijker.
Indien de glijbaan een afdak of dak heeft moet men er op toezien dat de gebruikers nooit op het dak
zullen klimmen
Om blaren te voorkomen moet men kleding aan houden ook sokken.
De onderkant van de glijbaan moet een vrije uitloop hebben van ten minste 1,5m , iedere gebruiker
moet zo snel mogelijk plaats maken voor de volgende gebruiker.
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SCHOONMAAK borg: dient altijd contant te worden voldaan bij afhalen of voor plaatsing en wordt direct
verrekend bij terug brengen of ophalen.
Bij bezorgen :







De plaats waar het kussen komt te staan dient goed bereik baar te zijn, schoon en vrij van scherpe
delen , voorzien van een haspel.
Indien er iets mis is met het kussen moet men direct Creeezy in kennis stellen op een van
onderstaande nummers.*****
Als wij komen afbreken moet het kussen nog opgeblazen zijn of opgeblazen kunnen worden ,
zodat wij het kunnen beoordelen en met u de schoonmaak borg kunnen verrekenen .
Indien het kussen een nacht overblijft , moet u het na gebruik goed inpakken zodat het niet nat kan
worden ,
INDIEN HET KUSSEN NAT IS VANWEGE EEN BUI REGEN TIJDENS DE GEBRUIKS UREN KOST
U DAT NIETS
INDIEN HET NAT IS GEWORDEN BUITEN DE GEBRUIKS UREN DAN MOET U €50,00
SCHOONMAAK KOSTEN BETALEN .

Bij afhalen :










U dient op de afgesproken tijd het kussen af te halen , daarna zijn wij niet meer bij het magazijn
De auto of aanhanger dient voldoende groot te zijn om alles te laden , let op bij terug brengen dient
ook alles weer in de auto gelegd te worden .
De plaats waar het kussen komt te staan dient goed bereik baar te zijn, schoon en vrij van scherpe
delen , voorzien van een haspel.
Indien er iets mis is met het kussen moet men direct Creeezy in kennis stellen op een van
onderstaande nummers.
Als u het kussen terug brengt , gaan wij het direct opzetten waar u bij bent, zodat wij het kunnen
beoordelen en met u de schoonmaak borg kunnen verrekenen .
Het moet net zo terug als u heeft opgehaald , zodat het weer in onze rekken past het kost u €10,00 als
het niet goed is , https://www.youtube.com/watch?v=xGyg4Xb29-4
Indien het kussen een nacht overblijft , moet u het na gebruik goed inpakken zodat het niet nat kan
worden ,
INDIEN HET KUSSEN NAT IS VANWEGE EEN BUI REGEN TIJDENS DE GEBRUIKS UREN KOST
U DAT NIETS
INDIEN HET NAT IS GEWORDEN BUITEN DE GEBRUIKS UREN DAN MOET U €50,00
SCHOONMAAK KOSTEN BETALEN .

.PAS OP VOOR:


PAS GEMAAID GRAS /CONFETTI/LOS ZAND/GRIND/MODDER/



NOOIT MET WATER OP HET KUSSEN ER STAAT STROOM OP DE BLOWER EN HET KOST U DE
SCHOONMAAK BORG .

Schoon maken kan met een vochtige doek of stofzuiger en altijd even opzetten voor het wordt ingepakt, op rol
instructies zijn u gemaild en klik hier https://www.youtube.com/watch?v=xGyg4Xb29-4
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