Huurcontract SUP
Ondergetekende huurt sup(s) van Museum BroekerVeiling.
Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………. ..
Straat:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode + woonplaats:……………………………………………………………………………………………………….
Mobiel telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………....
Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tijdstip aanvang huur:………………………………………………………………………………………………………...
Afgesproken tijdstip einde huur:…………….……..……………………………………………………………………
Aantal personen:………………………………………….. …………………………………………………………………...
Huurtarief: €10 euro per uur per sup
Borg: €50,- euro per sup (vervalt tijdelijk vanwege Corona)

Algemene voorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Museum BroekerVeiling zorgt voor de verhuur (en eventuele begeleide instructie). Museum BroekerVeiling
wordt hierna aangeduid met de term ‘verhuurder’.
Deelnemer verklaart in goede gezondheid te verkeren/ geen blessures te hebben en in het bezit te zijn van
minimaal een zwemdiploma A, en te beschikken over een goede zwemvaardigheid.
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.
Deelnemer verklaart niet zwanger te zijn ten tijde van de activiteit/huurperiode.
Er dient vooraf betaald te worden.
Jongeren onder de 16 moeten onder begeleiding van een volwassenen zijn.
Deelnemer zal zich ten alle tijden aan de instructies van de instructeur houden.
Deelnemer draagt zorg voor het gehuurde materiaal en brengt deze in goede staat weer terug. Indien er
schade is aan het materiaal zal de verhuurder kosten verhalen op de deelnemer.
Bij materiële schade aan derden zullen de kosten verhaald worden bij deelnemer.
Museum BroekerVeiling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard
dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de
supactiviteit/huurperiode.
Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove
schuld door Museum BroekerVeiling. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de SUP huur
van de betreffende vaart.
Deelnemer zal ten alle tijden de fatsoensnormen geldend op en rond het water naleven. De deelnemer
respecteert de natuurlijke omgeving met de daarbij behorende regels.
Deelnemer verklaart akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden en kennis te hebben genomen van de
bijbehorende SUP instructie welke mondeling is uitgevoerd.
Iedere individuele deelnemer tekent voorafgaand aan de activiteit een formulier akkoord te zijn met deze
algemene voorwaarden.

Ondergetekende heeft bovenstaande gelezen en heeft hiervan kennis genomen:

Namens verhuurder:

Huurder:

Broek op Langedijk

Broek op Langedijk

Datum:

Datum:

Ik verklaar hierbij dat voor mijn reisgenoten en ikzelf bovenstaande
vragen negatief beantwoord kunnen worden.

Handtekening:
Datum:

