


Attractieverhuur Moonen biedt u de volgende mogelijkheden aan :

Bezorgen / ophaal :

U kunt ervoor kiezen om de attractie(s) door ons te laten bezorgen en/of ophalen. 
U betaalt vooraf per bank de huurprijs en een borgsom van €100,- Indien alles 
compleet, droog en netjes is ingepakt en alles is correct afgehandeld na uw evene-
ment, dan storten wij de borg weer aan u retour.

Hierbij komen de transportkosten voor bezorgen en ophalen : x afstand x €0,85 per 
km.

U dient zelf mee te helpen bij het lossen en laden en voor een goede los/laadplaats 
zorg te dragen. Indien wij langer dan 30 minuten los/laadtijd nodig hebben als 
gevolg van het niet nakomen van de bovenstaande afspraak moeten wij u de extra 
tijd doorberekenen (€ 37,50 per uur). De bezorg- en ophaalprijzen zijn dagprijzen. 
U kunt de attracties ook door ons personeel laten op- en afbouwen. De kosten 
 hiervoor zijn €37,50 per persoon, per uur. Bij een aantal grote spelkussens geldt, 
dat wij altijd uw hulp nodig hebben (2 sterke volwassenen) bij de eventuele op- en 
afbouw ivm. de grootte van het kussen.

Flexibel transport : U betaalt 50 % van de normale transportkosten.

In geval van flexibele levering leveren wij in de drie dagen voorafgaand aan uw
evenement en halen wij op binnen 3 dagen na uw evenement tussen 09.00 en 17.00 
uur. Onze afdeling planning laat u tijdig een dag en tijdvak weten.

Wanneer u ook wil dat wij de materialen op- en afbouwen, dienen wij dit dus al 
meteen dan te kunnen doen. Anders is deze combinatie niet
mogelijk !

Verzorgd (attractie incl. begeleiding) :

De mogelijkheid bestaat ook om de attractie(s) volledig (of gedeeltelijk) door ons te 
laten verzorgen. Tevens zullen wij de attracties op- en afbouwen. Voor ieder draaiuur 
betaalt u €37,50 per begeleid(st)er, mits vooraf vastgelegd. De betaling kunt u vooraf 
per bank voldoen. U hoeft bij deze mogelijkheid geen borg te betalen. 
De transportkosten voor verzorgen van attracties zijn 2 x afstand x € 0,85 per km.

Diverse attracties worden begeleid door 2 personen. Personeelskosten voor 
2 personen is € 75,00 per uur.

*Voor draaiuren tussen 01.00 en 08.00 uur betaalt u 100 % toeslag. * Bij food-attrac-
ties betaalt u naast de personeelskosten ook materiaalkosten voor de food/drank. 
*Bij meer dan 5 verzorgde attracties komt er ook een leidinggevende begeleid(st)er 
mee. De kosten hiervoor zijn € 45,00 per uur. *Wanneer u een attractie laat
verzorgen, kunt u tevens attracties door ons mee laten brengen. Hiervoor wordt dan 
de huurprijs berekend zonder begeleidingskosten.

Afhaal : U kunt ervoor kiezen om de door u gekozen attractie(s) zelf bij ons af te 
halen. U krijgt dan 15 % afhaalkorting. Het huurbedrag en de borgsom 
van € 100,- dienen bij afhaal te worden betaald (liefst per pin). Afhaal van de 
attracties is mogelijk op de huurdag vanaf 08.00 uur of de dag ervoor, na afspraak 
en indien beschikbaar. Na afloop van de huurperiode brengt u de attractie(s), op de 
afgesproken tijd, weer retour. Indien alles compleet, droog en netjes is ingepakt 
krijgt u de borg terug.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om bij ons een aanhanger te huren voor 50 % van 
de dagprijs, in combinatie met een attractie. U kunt ons vinden op industrieterrein 
4000, gelegen aan de N261. De ingang voor het afhalen van de attracties bevindt 
zich aan de Professor Eykmanweg te Waalwijk.

Wij garanderen u de laagste prijs op afhaalbasis !

Legitimatie d.m.v. paspoort of identiteitskaart is ten alle tijden verplicht.

*Verhuurprijzen in deze prijslijst zijn dagprijzen, tenzij anders vermeld. *Alle prijzen 
zijn in Euro’s en zijn exclusief 21 % btw. * Prijzen, afmetingen en kleuren van 
attracties zijn onder voorbehoud..

Attractie vrijwaring van risico
U kunt de door u gehuurde attracties ook verzekeren !!! Tegen alle plotselinge en 
onvoorziene materiële beschadigingen als gevolg van een van buiten aankomend 
onheil, inclusief de risico’s van diefstal, vermissing, zoekraken, vandalisme, 
bedieningsfouten, ondeskundigheid, nalatigheid en eigen gebrek. De outdoor risk 
verzekering is uitsluitend van kracht, 
indien er een geldige door de huurder ondertekende huurovereenkomst voor 
aanvang van de huurperiode is opgemaakt. De kosten voor deze verzekering 
bedragen 5 % van het huurbedrag. Het eigen risico bedraagt € 225,00. 
Mocht u nog vragen hebben over onze verzekering, dan kunt u altijd contact met 
ons opnemen.

SPECIALE KORTINGEN
Voor meerdere dagen bieden wij u een speciale korting op de huur van de attracties aan :

2 dagen                                                                                                                   1 ½ dag huurprijs 
3 of 4 dagen                                                                                                                   2 dagen huur 
5 tot 7 dagen                                                                                                          2,5 x de dagprijs 
tot 2 weken (8 – 14 dagen)                                                                                   3 x de dagprijs 
tot 3 weken (15 – 21 dagen)                                                                             3,5 x de dagprijs 
tot 1 maand (22 – 30 dagen)                                                                                4 x de dagprijs 
tot 2 maanden (31 – 60 dagen)                                                                           5 x de dagprijs 
tot 3 maanden (61 – 90 dagen)                                                                          6 x de dagprijs 
tot 4 maanden (91 – 120 dagen)                                                                        7 x de dagprijs 
tot 5 maanden (121 – 150 dagen)                                                                      8 x de dagprijs 
tot 6 maanden (151 – 180 dagen)                                                                     9 x de dagprijs

Prijzen vanaf 1 maand altijd op aanvraag en in overleg. Deze kortingen onder voor-
behoud, diverse producten uitgezonderd o.a. specials en schaatsbanen.

Volumekorting 
Boven € 2000,-                                                                                                                                    -5 %
Boven € 3000,-                                                                                                                                   -7,5% 
Boven € 5000,-                                                                                                                                    -10% 
 
Deze volumekortingen gelden niet op Koningsdag. Tevens is deze volume korting niet geldig 
in combinatie met andere kortingen (met uitzondering van meerdagenkorting 2, 3 en 4 
dagen).

FEESTDAGEN TOESLAG Koningsdag                                                                              +15 %
2de kerstdag                                                                                                                                     +15 % 
1ste kerstdag en oudejaarsavond                                                                                            +20 %

Uurloon                                                                                                                                            € 37,50 
Uurloon Leiding en personeel specialisme                                                                       € 45,00 
Uurloon monteur/reparatie                                                                                                     € 45,00
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