
    
    
    
    

HYRESAVTAL  -  INFORMATION   2022   
    
Hyra datum:   
Kund:    
    
Hyresobjekt:                Antal fläktar:      
    

ANSVAR    
Ni ansvarar själva för/eller hjälper oss med montering samt packning av borgarna efter 

våra anvisningar.    

Allt ska lämnas tillbaka i samma skick och packat på samma sätt som vid leveransen.    

Det skall vara torrt och rent. Använd inte tejp eller klister på materialet.    

Vi deb. vårt arbete med ev. ompackning och rengöring.    

Skador och åverkan på materialet och saknade tillbehör debiteras.     

REGLER FÖR SÄKERHETEN    

• All information om säkerheten till användarna är hyrestagarens ansvar   • Obs. 

LÄMNA ALDRIG BORGARNA UTAN TILLSYN !    

• Borgarna skall vara förankrade, det finns öglor utefter sidorna på alla borgar, detta 

gäller vid risk för vindbyar/blåst. Vid kraftig vind ska borgarna inte sättas upp.    

• Tillåt ingen att vara i hoppborgen när det blåses upp eller monteras ner eftersom det 

är FARLIGT    

• Se till att en area på minst två meter runt hoppborgen är helt fritt.    

• Se till att antalet barn inte överstiger rekommendationen.    

• Se till att "studsarna" inte rör fläktar eller strömsladdar.    

• ABSOLUT inte tillåtet att hoppa över/eller sitta på borgens kanter.    

• Inte tillåtet med mat, godis, läsk mm i borgarna.    

• Vid ansiktsmålning använd vattenbaserad färg.    

• Ingen rökning eller grillning i närheten av hoppborgen.    

• Skor, vassa föremål, nitar på jeans eller liknande får inte förekomma.    

• Avvisa de som inte följer reglerna.    

• Meddela alltid skador/incidenter till Hoppborgar.net    

• Har du frågor, kontakta Hoppborgar.net 0739806997  

• Vid problem Måste ni kontakta oss omgående på 0739806997 så vi kan åtgärda 

problemet.   

• Betalning av bokningen sker med kort eller swish när bokningen slutförs, Om 
ni skulle avboka så återbetalas 80% av beloppet.   

   
Riktlinjerna ovan är till för säkerheten och det är endast den som hyr 
som är ansvarig att de efterföljs.    



    
Undertecknad har tagit del av regler för säkerhet samt mottagit angivna hyresobjekt.    
    
Hoppborgar i Skåne    
Onslunda                            2022    
    
_______________________________________   
 ________________________________  för Hoppborgar i Skåne        
     Hyrestagare     


