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Versie 10 mei 2019 

Algemene voorwaarden Honkbal-Softbal Promobus 
 

Betalingsvoorwaarden en definitieve reservering: 
- Via het aanvraagformulier op www.knbsb.nl kunt u een aanvraag indienen. 

- Vervolgens beoordeelt de KNBSB of de Honkbal-Softbal Promobus nog beschikbaar is op de 

door u aangevraagde datum en treedt daarover met u in contact. 

- Indien beschikbaar ontvangt u een e-mail van ons met een link naar onze webshop waarmee 

u de huur én borg voor de Promobus kunt afrekenen. 

- Pas op het moment dat wij uw betaling hebben ontvangen, is uw reservering definitief. 

 

Ophalen en terugbrengen: 
- De huurder is zelf verantwoordelijk voor het ophalen en terugbrengen van de Honkbal-

Softbal Promobus op het Bondsbureau van de KNBSB, Kelvinbaan 48 in Nieuwegein. 

- Ophalen en terugbrengen kan enkel tijdens kantoordagen (maandag tot en met vrijdag) en 

tijdens kantooruren (9.00 tot en met 17.00 uur) plaatsvinden. 

- De Promobus kan alleen worden opgehaald/teruggebracht door iemand die 18 jaar of ouder 

is, die tenminste beschikt over rijbewijs B én die als bondslid bij de KNBSB staat geregistreerd 

(dit in verband met de verzekering). 

- Bij het ophalen van de Promobus krijgt u deze met een volle tank mee. Bij het terugbrengen 

moet u de Promobus met een volle tank (afgetankt) weer bij ons inleveren. 

 

Voorzorgen: 
- De huurder moet zorgen voor voldoende ruimte voor het plaatsen van de activiteiten (let op: 

als alle activiteiten worden neergezet is een minimale oppervlakte benodigd van 30,00 x 

30,00 meter met een minimum vrije hoogte van 7,00 meter). 

- De huurder moet zorgen voor een veilige en vlakke ondergrond zonder obstakels.  

- De huurder moet 4 stopcontacten (op 4 aparte circuits van 16A / 220V) of een 

krachtstroomaansluiting met aangesloten verdeelkast beschikbaar stellen voor de 

(opblaasbare) activiteiten. 

- De elektriciteitstoevoer moet worden voorzien tot bij de plaats waar de activiteiten moeten 

plaatsvinden. 
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Afzetting: 
- Bij evenementen met 50 tot 200 deelnemers/bezoekers moet het veld waar de activiteiten 

staan met afbakenlint of dranghekken worden afgebakend. 

- Bij evenementen voor meer dan 200 deelnemers/bezoekers moet het veld waar de 

activiteiten staan met dranghekken worden afgebakend. 

 

Toezicht: 
- Op het moment dat de activiteiten in bedrijf zijn, moet bij elke activiteit iemand aanwezig 

zijn die toezicht houdt op het gebruik van de activiteit en ervoor zorgt dat de deelnemers en 

het publiek zich aan de voorschriften houden, er wachtrijen worden opgesteld, er promotie 

van de eigen vereniging wordt gemaakt. Dit gedurende de volledige gebruiksperiode. 

 

Verantwoordelijkheid: 
- De KNBSB verstrekt een handleiding met een beschrijving hoe de activiteiten op te bouwen 

en af te breken, hoe te gebruiken en welke veiligheidsvoorschriften er gelden. De huurder is 

zelf verantwoordelijk voor het opbouwen, afbreken en gebruik van de activiteiten. 

- De huurder verklaart deze handleiding en elk veiligheidsvoorschrift na te leven. 

- Als de activiteiten buiten plaatsvinden, mogen deze bij regen of hevige wind (windkracht 5 of 

meer) niet worden gebruikt. Dit in verband met de veiligheid van de deelnemers en 

toeschouwers (bijvoorbeeld de kans op het omwaaien van de opblaasbare activiteiten). 

- Als het regent tijdens de periode waarin de activiteiten in gebruik moeten zijn, dan worden 

de activiteiten stilgelegd. Wanneer het droog is kunnen de activiteiten weer worden 

vervolgd. 

- De huurder is aansprakelijk voor alle schade die deelnemers zouden kunnen oplopen in 

verband met het gebruik van de activiteiten. 

- De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de activiteiten tijdens de opbouw en afbouw 

en tijdens het gebruik van de activiteiten zelf (volledige gebruiksperiode). 

- De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan derden toegebracht door het gebruik van de 

activiteiten (bijvoorbeeld een bal die over of naast de activiteit wordt gegooid). 

- De KNBSB heeft een aansprakelijkheidsverzekering, maar we adviseren de huurder altijd een 

eigen evenementenverzekering af te sluiten. 
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Inspectie en terugbetaling borg: 
- Na afloop van de gebruiksperiode wordt de Promobus en het materiaal op (nieuwe) 

beschadigingen gecontroleerd. Ook wordt gecontroleerd of het materiaal netjes is 

opgeruimd en de Promobus schoon is (zonder bekertjes, flesjes, etensresten, etc). Deze 

controle wordt binnen twee weken tijdens de eerstvolgende boeking en/of op het 

Bondsbureau door een medewerker van de KNBSB uitgevoerd. 

- Als bij de controle een (nieuwe) beschadiging of andere onvolkomenheid wordt 

geconstateerd, dan wordt de schade bij de huurder verrekend met de borg dan wel in 

rekening gebracht. 

- Als geen beschadiging of andere onvolkomenheid is geconstateerd, dan wordt de borg 

terugbetaald naar de rekening waarvan de oorspronkelijk betaling is gedaan. 

 

Annulering: 
- Indien de KNBSB door overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, kan de huurder 

hiervoor geen schadevergoeding eisen. Bij annulering door de KNBSB wordt het betaalde 

bedrag (huur + borg) zo spoedig mogelijk door de KNBSB terugbetaald. 

 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de KNBSB (info@knbsb.nl). 
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