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Algemene voorwaarden WeerribbenSUP 

Artikel 1 Werkingssfeer 

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en 

huurovereenkomst gesloten tussen WeerribbenSUP en de huurder, tenzij van 

deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is 

afgeweken. 

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden 

van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden 

nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het 

overige in stand. Afwijkingen van de huurovereenkomst en algemene 

voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met 

WeerribbenSUP zijn overeengekomen. 

Artikel 2 Huurovereenkomst 

Onder huurder wordt verstaan degene die deze algemene voorwaarden heeft 

aanvaard en die de huurovereenkomst heeft ondertekend. Huurder kan voor 

meerdere deelnemers materiaal huren. De verhuur van materiaal voor deze 

deelnemers komen voor rekening en risico van de huurder.  

WeerribbenSUP verklaart te hebben verhuurd en tijdig en in goede staat te 

hebben afgeleverd aan huurder, die verklaart te hebben gehuurd en in goede 

staat in ontvangst te hebben genomen van de WeerribbenSUP, tegen betaling 

van de huurprijs.  

WeerribbenSUP verplicht zich bij voorafgaande reservering door de huurder het 

vaartuig vast te houden voor de besproken huurperiode. 

Artikel 3 Verhuurvoorwaarden  

De huurder wordt geacht op een nette, normale wijze gebruik te maken van het 

vaartuig en de bijbehorende materialen overeenkomstig de instructies van de 

WeerribbenSUP. De huurder is verplicht zich tijdens de huurperiode te 

confirmeren aan de huisregels en instructies van de WeerribbenSUP met 

betrekking tot het gebruik van het vaartuig en de bijbehorende materialen. 

Hieronder wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: 

- Het is de huurder niet toegestaan het vaartuig te besturen onder invloed van 

drugs of alcohol; 

- Alle deelnemers behoren een zwemdiploma te bezitten. Uitsluitend onder 

strikt toestemming van WeerribbenSUP kan hier van af worden geweken. 

- Het is de huurder niet toegestaan het vaartuig en de bijbehorende 

materialen aan een derde af te staan, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de WeerribbenSUP 

- De huurder mag het vaartuig slechts gebruiken in het door de 

WeerribbenSUP aangewezen vaargebied; 

- Bij een huurder of deelnemer die 16 jaar of jonger is, dient te allen tijde een 

volwassene of instructeur aanwezig te zijn; 

- WeerribbenSUP kan huurders en/of deelnemers weigeren die niet goed 

genoeg kunnen zwemmen, niet fit genoeg zijn of in slechte 

gezondheidsstaat verkeren.    

Artikel 4 Annulering  

De huurder kan uitsluitend telefonisch een vaartuig reserveren.  

De Huurder heeft het recht een reservering te annuleren. In geval van 

annulering 24 uur voor het ingaan van de verhuurperiode kan WeerribbenSUP 

25% van het huurbedrag in rekening brengen, tenzij er sprake is van overmacht 

of de huurder genoodzaakt was om te annuleren wegens slechte 

weersomstandigheden.  

 

WeerribbenSUP geeft het recht om reserveringen te allen tijde te annuleren.  

Artikel 5 Inschrijving  

De huurder dient vooraf bij aanvang van de huurperiode zijn geldige 

identiteitsbewijs te tonen.  

Artikel 6 Diefstal en schade  

Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder de gehuurde goederen in 

goede staat weer over aan de WeerribbenSUP. De WeerribbenSUP heeft het 

recht het gehuurde vaartuig bij teruggave te inspecteren op ontstane schade.  

Indien gedurende het gebruik schade is ontstaan aan het vaartuig en de 

bijbehorende materialen, aan derden of aan objecten, dan dient dit zo snel 

mogelijk te worden gemeld aan de WeerribbenSUP  

De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode 

aan het vaartuig en de bijbehorende materialen zijn toegebracht en daaruit 

voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en 

onverschillig of zulks in of buiten overmacht is geschiedt.  

Bij het niet terugbezorgen van het vaartuig en de daarbij behorende materialen, 

wordt aangifte gedaan van diefstal bij de politie 

Artikel 7 Uitvoering huurovereenkomst 

WeerribbenSUP zal de huurovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en 

huurovereenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

WeerribbenSUP heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten 

door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het 

Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

De huurder verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn 

voor de uitvoering van de huurovereenkomst of waarvan de huurder 

redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering 

van de huurovereenkomst, aan WeerribbenSUP. 

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden 

verstrekt, dan heeft WeerribbenSUP het recht de uitvoering van de 

huurovereenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de 

vertraging zijn voor rekening van de huurder. 

Artikel 8 Prijzen en tarieven verhuur  

De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere 

heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Bij vroegtijdige terug 

bezorging blijft de volledig overeengekomen huurprijs gelden.  

Indien het vaartuig na de tijdslimiet wordt terug gebracht kan WeerribbenSUP 

een toeslag in rekening brengen. Bij overmacht, ongeluk of defect geldt deze 

regel niet.  

Artikel 9 Levering 

De levering zal plaatsvinden binnen een door de WeerribbenSUP opgegeven 

termijn. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of 

opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen 

als een fatale termijn. 

Indien WeerribbenSUP gegevens of instructies nodig heeft van de huurder, die 

noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstermijn aan nadat de 

huurder deze aan WeerribbenSUP heeft verstrekt. 
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Artikel 10 Betaling 

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door WeerribbenSUP 

aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of 

levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels 

een pinautomaat. 

Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen. 

De huurder is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door 

hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Bezwaren tegen de 

hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de 

vorderingen van WeerribbenSUP en de verplichtingen van de huurder jegens 

WeerribbenSUP onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 11  Tegoedbon 

Een tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij WeerribbenSUP. Op de 

tegoedbon staat vermeldt waartegen de bon ingewisseld kan worden.  

De huurder dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen 

vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies. 

Een Tegoedbon is na uitgifte geldig voor de duur van 1 jaar. Tegoedbonnen 

kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld. 

Artikel 12 Garanties 

WeerribbenSUP garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de 

huurovereenkomst. WeerribbenSUP garandeert tevens dat de geleverde zaken 

voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld 

kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle 

omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. 

Ten aanzien van producten geldt de garantie, vanaf het moment van de levering, 

voor een periode van 2 weken, tenzij uit de aard van het geleverde anders 

voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.  Wanneer de 

garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor 

rekening van de huurder. 

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als 

gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een 

gevolg is van veranderingen die de huurder of derden aan het geleverde hebben 

aangebracht. Evenmin staat WeerribbenSUP in voor de eventueel ontstane 

schade als gevolg van deze gebreken. 

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is 

van omstandigheden waar WeerribbenSUP geen invloed op uit kan oefenen. 

Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

De uitvoering van de huurovereenkomst geschiedt geheel voor risico en 

verantwoordelijkheid van de huurder. WeerribbenSUP is slechts aansprakelijk 

voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van 

WeerribbenSUP. 

De zaken die voorwerp van de huurovereenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van 

het in macht brengen van de zaken aan de huurder voor rekening en risico van 

WeerribbenSUP. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering 

van zaken die voorwerp van de huurovereenkomst zijn, gaat op de huurder over 

op het moment waarop zaken in de macht van de huurder of een door de 

huurder aan te wijzen derde worden gebracht. 

WeerribbenSUP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in 

ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, 

bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de huurder.  

WeerribbenSUP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, 

doordat WeerribbenSUP is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste 

en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 

WeerribbenSUP kenbaar behoorde te zijn. 

Indien WeerribbenSUP aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is 

de aansprakelijkheid van WeerribbenSUP beperkt tot het bedrag  tot maximaal 

eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de 

door WeerribbenSUP aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd 

met het eigen risico dat WeerribbenSUP huurovereenkomstig de verzekering 

draagt. 

De huurder dient de schade waarvoor WeerribbenSUP aansprakelijk kan 

worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na 

het ontstaan van de schade aan WeerribbenSUP te melden, een en ander op 

straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. 

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens WeerribbenSUP vervalt binnen één 

jaar nadat de huurder bekend is geraakt met het schadebrengende feit of 

hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.   

Artikel 14 Vrijwaring 

De huurder vrijwaart WeerribbenSUP voor eventuele aanspraken van derden, 

die in verband met de uitvoering van de huurovereenkomst schade lijden en 

welke aan de huurder toerekenbaar is. 

Indien WeerribbenSUP door derden mocht worden aangesproken, dan is de 

huurder gehouden WeerribbenSUP zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle 

kosten en schade aan de zijde van WeerribbenSUP en derden komen verder 

voor rekening en risico van de huurder. 

Artikel 15 Verjaringstermijn 

Voor alle vorderingen jegens WeerribbenSUP en de door WeerribbenSUP 

(eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke 

verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. 

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het 

niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de huurovereenkomst. In dit 

geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de huurder 

WeerribbenSUP ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak. 

Artikel 16 Privacy en cookies 

De gegevens en informatie die de huurder aan WeerribbenSUP verstrekt, zal 

WeerribbenSUP zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.  

WeerribbenSUP mag de persoonsgegevens van de huurder uitsluitend en alleen 

gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het 

afhandelen van een klacht. 

Het is WeerribbenSUP niet toegestaan om de persoonsgegevens van de huurder 

uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te 

maken. 

De huurder gaat akkoord dat WeerribbenSUP de Wederpartij voor statistisch 

onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de huurder niet 

benaderd wil worden voor onderzoek, kan de huurder dit kenbaar maken. 

De huurder gaat akkoord dat WeerribbenSUP  foto’s, die gemaakt zijn tijdens 

de huurperiode, kan gebruiken voor promotionele doeleinden. Alleen wanneer 

de huurder expliciet vermeld dat dit niet gewenst is, zal WeerribbenSUP deze 

foto’s niet gebruiken voor deze doeleinden. 

WeerribbenSUP behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de 

huurder geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database. 

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WeerribbenSUP partij is, is uitsluitend het 

Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel 

of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de huurder zijn 

woonplaats in het buitenland heeft. 


