
                                                                                                           	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 

Algemene voorwaarden SUP-Amersfoort 


Deelnemer:		 	 Persoon m/v die (SUP)materiaal huurt en/of deelneemt aan 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 (begeleide) (SUP)activiteit.	 	 


SUP-Amersfoort: 	 Onderneming welke zorgt draagt voor verhuur, (niet-)begeleide 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 activiteiten en instructie.


Activiteit: 	 	 	 Alle betaalde en niet betaalde overeenkomsten tussen deelnemer en 		 	 	
	 	 	 	 	 SUP-Amersfoort.


Materiaal: 	 	 	 Alle benodigdheden die gebruikt worden tijdens de sup-activiteit.


Gezondheid 


De deelnemer verklaart bij aanvang van de overeengekomen activiteit/huurperiode, in goede 
gezondheid te verkeren en in het bezit te zijn van een zwemdiploma, dan wel te beschikken over 
een goede zwemvaardigheid. 


De deelnemer verklaart niet onder invloed te zijn van drugs en/of alcohol. 
Gebruik en/of onder invloed zijn van drugs en/of alcohol is tijdens de activiteit/huurperiode niet 
toegestaan. 


Materiaal 


Materiaal wordt bij verhuur uitsluitend verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en bij 
aanvaarding van de algemene voorwaarden. 


SUP-Amersfoort biedt uitsluitend materiaal aan dat in goede staat verkeert. Deelnemer draagt 
zorg voor het gehuurde materiaal en brengt deze in goede staat weer terug. Deelnemer verklaart 
de door hem/haar veroorzaakte beschadiging of verlies aan/van het gebruikte of gehuurde 
materiaal aan SUP-Amersfoort te vergoeden. 


Aansprakelijkheid 


SUP-Amersfoort is op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke 
aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten 
gevolge van de activiteit/huurperiode, tenzij er sprak is van aantoonbare opzet of grove schuld 
door SUP-Amersfoort. 


Deelnemer huurt materiaal en/of neemt deel aan een SUP-activiteit geheel op eigen risico. 


De deelnemer zal ten allen tijde de fatsoensnormen geldend op en rond het water naleven. 


Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, stemt zijn/haar ouders/verzorger in met deze algemene 
voorwaarden. Wanneer de deelnemers onder de 18 jaar zijn zal er ten alle tijden een volwassene 
mee gaan, al dan niet op de sup. 




Aantal deelnemers 


Bij een reservering geeft je het aantal deelnemers op, mocht op locatie blijken dat er minder 
deelnemers aanwezig zijn betaal je voor de vooraf opgegeven aantal. Evt. wijzigingen kun je tot 24 
uur voor de aanvangstijd opgeven. 


Veiligheid 


Iedere sup van SUP-Amersfoort beschikt over een leash. Het gebruik van een leash is verplicht 
wanneer de instructeur dat aangeeft (een leash zorgt ervoor dat een deelnemer ten alle tijden met 
zijn/haar board verbonden is.) 


De deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van de bijbehorende SUP-instructie welke 
mondeling is uitgevoerd. 


De deelnemer verklaart dat hij de door SUP-Amersfoort verstrekte instructie begrepen heeft en hij 
vrijwaart SUP-Amersfoort voor iedere verplichting tot betaling van schadevergoeding aan derden, 
hoe ook genaamd en door wie dan ook geleden, welke schade zou zijn veroorzaakt door de 
aangeboden SUP-activiteit en/of het gebruik van het door SUP-Amersfoort ter beschikking 
gestelde materiaal. 


Annulering 


Bij een annulering, binnen 24 uur voor de aanvang van de overeengekomen activiteit zal geen 
restitutie van betalingen plaatsvinden. 


SUP-Amersfoort zal de SUP-activiteit bij slecht weer vanwege veiligheidsredenen annuleren. 
Alsmede bij ziekte van de instructeur. U krijgt dan de mogelijkheid om zonder meerkosten een 
andere dag te bespreken. Onder slecht weer verstaan wij: onweer/bliksem en wind vanaf 
windkracht 5. 


Social media 


De deelnemer verleent middels mondelinge toestemming aan SUP-Amersfoort om van hem/ haar 
foto’s te maken tijdens het uitoefenen van de SUP-activiteit en deze te plaatsen op haar website 
en/of social media. 


Klachten 


Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij 
deze zo spoedig mogelijk te melden bij de vertegenwoordiger van SUP-Amersfoort opdat deze 
een passende oplossing kan treffen. 



