HUUROVEREENKOMST SUP
Door huurder
Voor- en achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Vakantie verblijfplaats
(Naam verblijf + locatie)

Telefoonnummer
Emailadres

Bij ondertekening van deze overeenkomst verklaart u dat alle huurders de ALGEMENE
HUURVOORWAARDEN SUP, zoals omschreven op de achterzijde van deze pagina,
hebben ingezien.
Handtekening huurder
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Aantal en huurprijs
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ALGEMENE HUURVOORWAARDEN - SUP
Artikel 1: Algemeen
De materialen worden alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en een ingevuld en
ondertekende huurovereenkomst.
De huurder is het bezit van een zwemdiploma (A).
Bij een leeftijd t/m 13 jaar is begeleiding van een volwassene (18 jaar of ouder) verplicht.
Annulering is alleen mogelijk tot 48 uur voor de verhuur / boekingsdatum, anders is huurder het
volledige bedrag verschuldigd.
Verhuurder kan door onvoorziene omstandigheden (weer, veiligheid of andere) de boeking op ieder
moment annuleren en een nieuwe boekingsdatum voorstellen of het huurbedrag terugstorten aan
huurder. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op kostenvergoeding van de door huurder
gemaakte kosten ten gevolge van de annulering.
Artikel 2: Gebruik
Bij het ontvangen van het SUP Board krijgt de huurder een instructie over hoe je moet suppen. De opstapplek is
de kano opstapplek op de Kampervest, ter hoogte van de De Witstraat. Vanaf dit punt is de huurder vrij om te
suppen waar hij/zij wilt. Huurder wordt geacht op een verantwoorde manier met het SUP Board om te gaan.
Schade door opzettelijk onjuist gebruik van SUP Board en de daarbij behorende attributen kan resulteren in
inhouden van de borg. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen
zonder terugbetaling. De huurder laat het SUP Board nooit onbeheerd achter en is niet bevoegd de gehuurde
materialen aan derden uit te lenen. De huurder is zich ervan bewust dat het op sommige plekken druk kan zijn op
het water, en zal ten alle tijden zichzelf of anderen niet in gevaar brengen.
Artikel 3: Huurperiode en overschrijding van de huurperiode
De huurder is verplicht het SUP Board terug te brengen op dezelfde locatie als waar deze is uitgegeven door de
verhuurder aan de huurder. De huurperiode wordt voorafgaand aan het gebruik afgesproken. Vanaf het moment
van ingebruikname is de huurder verplicht het board voor de afgesproken termijn terug te brengen. Het board
mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden. Indien het board
niet is terug gebracht voor aflopen van de afgesproken huurperiode, wordt er € 20,- per ingaand additoneel uur in
rekening gebracht aan de huurder.
Artikel 4: Borg
De huurder dient vóór aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (inclusief borg) betaald te
hebben. De borg bestaat uit een bedrag van € 50,- per boeking. Deze borg krijgt de huurder terug, als de SUP
Boards in dezelfde staat als bij ontvangst teruggebracht wordt.
Artikel 5: Schade en aansprakelijkheid
Het huren van een SUP Board geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van
schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Bij schade aan het
gehuurde SUP Board is de huurder aansprakelijk, tenzij er sprake is van bewijsbare schuld door derden en de
aansprakelijkheid bij een derde belegd kan worden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te
worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden. De huurder zal de kosten van herstel aan de
verhuurder vergoeden. Bij verlies van paddle (€30,-) of tas (€15,-) zullen de kosten in rekening worden gebracht
bij de huurder.

