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 Gymnastiek 

    Vereniging 

 

Huurovereenkomst tumblingbaan 

 

 

Algemene informatie tumblingbaan 

De baan is 15 meter lang en 2.75 meter breed en weegt ongeveer 80 kg. De baan is moeilijk 

te tillen; hier zijn 2 volwassen mensen voor nodig. De baan ligt op een karretje. Vervoer dient 

te geschieden middels een bestelbusje of aanhangwagen. Bij de baan behoort een 

opblaasmotor op wieltjes en een dikke mat. De baan is verpakt in een groen dekzeil. 

 

Aansprakelijkheid  

Kosten als gevolg van beschadiging aan de tumblingbaan, de opblaasmotor en-of de dikke 

mat tijdens de huurperiode op welke wijze en welke vorm dan ook, dienen te worden 

vergoed door de huurder.  

 

Afleveren 

Door in ontvangst name van de tumblingbaan, de opblaasmotor en de dikke mat en 

ondertekening van de huurovereenkomst, geeft de huurder te kennen deze in goede staat 

en zonder beschadiging te hebben gekregen. 

 

Opzetten 

Bij het opzetten dient men te zorgen voor een egale ondergrond, vrij van stenen, scherpe 

voorwerpen, e.d. Zie voor uitgebreide beschrijving bijgevoegde gebruiksaanwijzing. 

 

Gebruik 

Om schade aan de tumblingbaan of letsel aan personen te voorkomen zijn geen scherpe 

voorwerpen en schoeisel toegestaan op de tumblingbaan. De Needse Gymnastiek 

Vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of 

goederen in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het verhuren van de tumblingbaan,  

opblaasmotor en dikke mat. 

 

Opruimen 

De huurder dient de tumblingbaan , opblaasmotor en dikke mat schoon en droog terug te 

brengen. Zie ook bijgevoegde gebruiksaanwijzing. Indien dit niet en/of onvoldoende is 

geschied, zal de verhuurder dit verzorgen en alle kosten die hier uit voortvloeien, bij de 

huurder in rekening brengen.  

 

Terugbrengen 

De huurder dient het gebruikte materiaal op de afgesproken tijd terug te brengen. 
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Spelregels 

 

 

I. Huurder krijgt geleverd: een tumblingbaan op een karretje + opblaasmotor + dikke 

mat. 

II. De tijden waarop de materialen kunnen worden opgehaald of teruggebracht is altijd 

in overleg. 

III. De kosten zijn € 50,00 per dag. Borg € 100,00. Bij levering van de materialen dient men 

het verschuldigde bedrag contant te voldoen, zonder contante betaling worden er 

geen materialen uitgeleend. 

IV. Door de in ontvangst name van de materialen en ondertekening van deze 

huurovereenkomst geeft de huurder te kennen deze in goede staat en zonder 

beschadigingen ter beschikking te hebben gekregen. 

V. Huurder en verhuurder controleren gezamenlijk de materialen. 

VI. De huurder is volledig verantwoordelijk voor het geleende materiaal. De leiding van 

de activiteit wordt geacht op de hoogte te zijn van de wijze waarop het materiaal 

gebruikt kan worden. 

VII. De geleende materialen dienen onbeschadigd, schoon en droog te worden 

ingeleverd. 

VIII. Verloren of beschadigd materiaal, op welke wijze en in welke vorm dan ook, dient 

door de huurder te worden vergoed.  

IX. Op de tumblingbaan geldt:  

a. Geen schoenen op de baan 

b. Geen scherpe voorwerpen op de baan (horloges, armbanden, etc.) 

 

Huurder gaat akkoord met bovengenoemde huurvoorwaarden en heeft een getekend 

exemplaar van de huurovereenkomst ontvangen. 

 

Opgemaakt in tweevoud te ……………. op …………………… 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------      -------------------------------- 

 

Huurder       Verhuurder 

Naam:        Needse Gymnastiek Vereniging 

 

Adres: 

 

Telefoonnummer: 

 

Huurperiode: 
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Gebruiksaanwijzing 

 

 

Opbouw:   

 

De baan is 15 meter lang en 2.75 meter breed. 

 

Begin aan het einde van de baan uit te rollen, zodat je daar heen rolt waar de motor komt te 

staan (bij gebruik verlengsnoer, dit helemaal van de rol af rollen, anders verbrandt de 

verlengkabel met alle gevolgen van dien). 

 

Check de ondergrond, opdat er geen pinnen/scherpe uitsteeksels onder zitten, want de 

baan schuurt over de grond (door de springende kinderen) en door scherpe voorwerpen 

kan het zeil kapot getrokken worden. 

 

Is de baan uitgerold, dan kunt u hem openklappen en de slurf aansluiten aan de motor (zorg 

dat deze niet verdraaid is) en strak vastzetten, met het lint (deze kan soms onder het gebruik 

losspringen....motor uit zetten en opnieuw aankoppelen....zorg dat de motor niet te veraf 

staat) 

 

De ontluchtingsgaten moet u dicht maken, voordat u de motor aanzet. 

Begin aan de linkerkant en trek het touw rechts van het 1e touw er door, ga zo door tot bij het 

enkele touw en leg hier een knoop in. 

 

De motor aanzetten: onderste knopje op "run" zetten, 2e knopje op "FW" (niet RW), met ronde 

draaiknop kunt u de hardheid van de baan instellen. Na plusminus 2 minuten is de baan hard 

en gebruiksklaar. 

 

 

Opruimen: 

 

De ontluchtingsgaten openen, de linkerkant voor 1/3 deel naar binnenvouwen, de 

rechterkant voor 1/3 deel naar binnenvouwen en dan beginnen op te rollen bij de slurf die 

op de motor is aangesloten. De baan in het groene dekzeil verpakken. 
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