HUUR WOBBEL PRETPAKKET WONDER-WEL VZW
ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij het huren van het Wobbel Pretpakket gaat de huurder automatische akkoord
met de algemene voorwaarden.

Inhoud Wobbel pretpakket “Rijden en rollen”
•
•
•
•
•
•
•

Prentenboek “Garage Gust”
24 wobbelyogakaarten (in stoffen zakje)
Way To Play autobanen: 8 rechte stukken, 9 bochten en 4 kruispunten
2 auto’s Rubbabu
Foamballen: 2 grote en 3 kleintjes
Wobbel Original of XL
Algemene voorwaarden en spelsuggesties

Inhoud Wobbel pretpakket “Feest”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prentenboek “Sttt de tijger slaapt”
24 wobbelyogakaarten (in stoffen zakje)
Zakje met vilten figuren, 1 ledkaarsje en 4 ballonnen
4 jongleerdoekjes
2 schudeitjes
Foamballen: 2 grote en 3 kleintjes
Knuffel tijger
Wobbel Original of XL
Algemene voorwaarden en spelsuggesties

Prijzen:
30 euro / pakket / week
50 euro/ pakket / week (2 wobbels)
Waarborg = 50 euro/pakket – 70 euro/ pakket (2 wobbels)
Afspraken waarborg bij verlies of beschadiging
RIJDEN EN ROLLEN
Auto Rubbabu
5 euro
Way To Play autobaan
2,5 euro / stuk autobaan
Balletje
5 euro
Wobbelkaart
1 euro
Prentenboek
10 euro
Wobbel
Afhankelijk van schade / 100 euro bij
verlies
Stoffen zak
2 euro
FEEST
Jongleerdoekje
2 euro
Vilten vormpjes
2 euro
Balletje
5 euro
Wobbelkaart
1 euro
Prentenboek
10 euro
Knuffel tijger
10 euro
Wobbel
Afhankelijk van schade / 100 euro bij
verlies
Stoffen zak
2 euro

Afhalen / terugbrengen
•
•
•

Afhaaladres: Wolfabriekstraat 18 (bus 0001) te 1651 Lot
Afhalen en terugbrengen op vooraf afgesproken uur
Laattijdig inleveren = 10 euro/ dag extra

Gebruik van wobbel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het wobbel pretpakket mag enkel BINNENSHUIS gebruikt worden. Het is
absoluut verboden om het wobbel pretpakket buiten (in de tuin of op
terras) te gebruiken.
Het wobbel pretpakket mag niet uitgeleend worden.
Er wordt NIET gegeten of gedronken op de wobbel of in de buurt van de
wobbel. Een wobbel is geen tafeltje voor eten en drinken.
Er worden geen scherpe voorwerpen gebruikt in combinatie met de
wobbel (schaar, mes,…)
Het materiaal uit het pretpakket wordt na elk gebruik opgeruimd om
verlies en beschadiging te voorkomen.
De wobbel mag wel in combinatie met eigen speelgoed gebruikt worden
(bvb autootjes, knuffels, blokken,…)
De wobbel mag gestofzuigd worden en met een licht vochtige doek
(zonder poetsproducten) gepoetst worden.
De wobbel wordt het best op een zachte ondergrond geplaats bij
gebruik. Op een gladde vloer is er kans op vallen of uitglijden.
De wobbel wort het best blootvoets gebruikt.
De wobbel is CE gekeurd tot 200kg
Gebruik je de wobbel voor de eerste keer? Lees dan zeker de
handleiding! Deze kan je hier terugvinden
https://www.wobbel.eu/nl/gebruiksaanwijzing/

Verantwoordelijkheid
De Huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige
huurperiode en zal permanent toezien op de goede werking. Bij eventuele
schade of diefstal, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de

Huurder. Het wobbel pretpakket blijven ten allen tijde eigendom van de
Verhuurder.
Het is de Huurder niet toegestaan om het product onder te verhuren.

Aansprakelijkheid
De Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke
ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de
Verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan bij een
normaal gebruik van de toestellen.

Annulatie
Indien de huurder de huur van het pretpakket annuleert gelden de volgende
afspraken:
Annulatie tot 48u voor de afgesproken datum en tijdstip: geen onkosten
Annulatie minder dan 48u voor de afgesproken datum en tijdstip: 5 euro
administratiekost wordt aangerekend.

Contact
Bij vragen of problemen kan je ons bereiken
Via mail: wonderwel@proximus.be
Via gsm: 0474/24 24 05

Veel plezier ermee!!

