
Algemene voorwaarden SUP’ER AAN DE KAAG, geldig vanaf 01-04-2021. 
 
Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

- Verhuurder: SUP’ER AAN DE KAAG, Warmond 
- Huurder: iedere natuurlijke persoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van 

derden een overeenkomst sluit met de verhuurder 
- Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van een door de 

verhuurder beschikbaar gesteld SUP board + peddel 
- Overeenkomst: de overeenkomst tussen verhuurder en huurder waarbij verhuurder 

zich tegen betaling jegens huurder verplicht tot het leveren van een SUP board + 
peddel of activiteit  

- Schriftelijk: Onder ‘schriftelijk’ wordt ook elektronisch verstaan, tenzij de wet zich 
daartegen verzet 

- Activiteit: de door SUP’ER AAN DE KAAG georganiseerde arrangementen, 
programma’s, activiteiten of evenementen 

- Aanvangstijdstip: het tussen verhuurder en huurder overeengekomen tijdstip waarop 
de activiteit start dan wel vanaf wanneer de deelnemers gebruik kunnen maken van 
het ter beschikking gestelde SUP board + peddel, zoals schriftelijk bevestigd door 
verhuurder 

- Tijd van terugkomst: het tussen verhuurder en huurder overeengekomen tijdstip 
waarop de verhuur van het SUP-board + peddel afloopt 

 
Werkingssfeer 

- Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en 
uitvoering van de overeenkomst. 

- Huurder gaat akkoord met deze voorwaarden door het aangaan van de 
overeenkomst met verhuurder. 

- Deelnemer gaat akkoord met deze voorwaarden door gebruik te maken van het door 
de verhuurder ter beschikking gestelde SUP-board + peddel of door deelname aan 
een activiteit.  

 
Totstandkoming en inhoud Overeenkomst 

- De huurder dient een verzoek voor de huur van een SUP board + peddel of activiteit 
in via het contactformulier op www.superaandekaag.nl of rechtstreeks per mail via 
info@superaandekaag.nl 

- De overeenkomst komt tot stand doordat de verhuurder mondeling of schriftelijk het 
verzoek van de huurder aanvaardt. De huurder ontvangt hiervan een schriftelijke 
bevestiging. 

- Het huren van een SUP board + peddel of deelname aan een activiteit ‘’ter plaatse’’ 
zonder reservering is mogelijk mits er SUP boards + peddels beschikbaar zijn. In dat 
geval komt eveneens een overeenkomst tot stand zoals bedoeld in deze Algemene 
Voorwaarden.  

 
Betaling 

- Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voorafgaand aan de 
huur van een SUP board + peddel of de activiteit.  



 
Tarieven 

- De verhuurder publiceert jaarlijks voor aanvang van het seizoen (April) een overzicht 
van de aangeboden diensten en activiteiten en bijbehorende tarieven. 

 
Annulering bevestigde Overeenkomst 

- Bij annulering van een bevestigde overeenkomst door de huurder, minder dan acht 
uur voor het afgesproken aanvangstijdstip, is geen restitutie mogelijk en worden de 
kosten van de huur van een SUP board + peddel of activiteit alsnog in rekening 
gebracht.  

- De huur van een SUP board + peddel of activiteit vindt in principe ook bij slecht weer 
doorgang, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Bij onweer en/of 
storm heeft de verhuurder te allen tijde het recht de overeenkomst te annuleren. De 
verhuurder beslist of er sprake is van onweer en/of storm. In dat geval wordt in 
overleg tot een nieuwe nader te bepalen datum gekomen.  

- De verhuurder heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval 
van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te 
vermijden zijn. In bovengenoemd geval heeft de huurder recht op volledige restitutie 
van de reeds betaalde gelden.  

 
Verplichtingen huurder/deelnemer 

- De deelnemer is verplicht bij aanvang alle relevante medische en conditionele 
bijzonderheden te melden. Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een erkend 
zwemdiploma. 

- De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een 
wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. 

- De deelnemer/huurder wijst de verhuurder voor aanvang van de overeenkomst op 
eventueel al bestaande schade aan het materiaal en legt deze vast. 

- De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de 
overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan de verhuurder, in 
dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen. Bij vermissing of schade 
brengt de verhuurder passende kosten in rekening aan de huurder. Voor wat betreft 
de hoogte van deze passende kosten, is het inzicht van de verhuurder 
doorslaggevend.  

- Indien de deelnemer om wat voor reden dan ook later dan het afgesproken 
aanvangstijdstip arriveert, geldt de afgesproken tijd van terugkomst onverminderd, 
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

- Indien de deelnemer de tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaat halen, 
dan dient hij/zij de verhuurder hier zo spoedig mogelijk telefonisch van op de hoogte 
te brengen. 

- Indien de deelnemer het materiaal later dan de afgesproken tijd van terugkomst 
overdraagt, dan brengt de verhuurder extra kosten in rekening (huurkosten, kosten 
eventuele verdere gevolgschade), tenzij de verlate teruggave niet aan de deelnemer 
kan worden toegerekend. Voor wat betreft de hoogte van deze extra kosten is het 
inzicht van de verhuurder doorslaggevend.  

- De verhuurder/deelnemer geeft toestemming voor het gebruik maken van gemaakte 
foto’s en/of opnamen van hem/haar op social media. 



 
Aansprakelijkheid 

- Huur van een SUP board + peddel of deelname aan activiteiten geschiedt geheel voor 
eigen risico van huurder/deelnemer. De verhuurder is niet aansprakelijk voor 
eventuele ontstane letselschade als gevolg van de huur van een SUP-board + peddel 
dan wel het deelnemen aan een activiteit.  

- De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel 
dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem 
‘’toegelaten’’ derden. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt 
door andere deelnemers die hij aanmeldt.  

 
 
 


