
OPBLAASBARE SUP VERHUUR - voorwaarden 

In deze uitleg staat kort waar je rekening mee moet houden als je een opblaassup huurt, 
aanvullend op algemene voorwaarden waarmee je akkoord bent gegaan bij het boeken van de order.


Als je de sup meeneemt:

- is de sup gecontroleerd op beschadigingen en nagekeken of alles compleet is:


- Opblaasbaar sup board / peddel

- Pomp / Leash/ Vin / Tas / Reparatie setje


- er is afgesproken hoe laat je de sup weer terug brengt, nl:


Datum:	 ………………………….          Tijd: ………………………………..


Breng je de sup later terug of wil je hem eerder terugbrengen neem even contact op.


Waar moet je op letten bij gebruik:

- Controleer de ondergrond waar je de sup opblaast en neerlegt tijdens gebruik


- Bij voorkeur op zand of gras

- Kijk of er geen scherpe objecten liggen waardoor de sup lek kan raken


- Leg de opgeblazen sup nooit langdurig (meer dan 30 minuten) in de volle zon voor of na het suppen

- Leg de sup nooit neer met de vin naar beneden op de kant, hierdoor kan de vin beschadigen of afbreken

- Blaas de sup op tot 15 psi (zeker niet harder, zachter kan maar niet aanbevolen)

- Neem geen huisdieren mee op de sup

- Houdt rekening met scherpe kleding, de waterkant (hout steiger, balken of takken) of andere objecten 

waardoor de sup lek kan gaan

- De peddel kan zinken, als deze te lang in het water ligt

- Doe altijd je leash om (dit zorgt ervoor dat de sup altijd bij je blijft)

- Start het suppen zittend op de knieën en ga pas staan als er geen objecten in de buurt zijn waar je tegen 

aan kan vallen

- Let goed op de weersvoorspellingen (mogelijk harde wind, regen, storm of onweer)

- Je bent zelf verantwoordelijk voor de plek waar je supt. Kijk altijd of het is toegestaan om op deze plek 

watersport te beoefenen.


De sup en a zijn zeer robuust en kunnen zeker tegen een stootje, toch kan het gebeuren dat er iets kapot 
gaat. Gaat er onverhoopt toch iets kapot tijdens de verhuur? Dit zijn de kosten voor vervanging of reparatie:

- Reparatie kosten tegen materiaal vergoeding en uurkosten. Indien schade niet herstelbaar is wordt de 

dagwaarde van de sup doorberekend

- Peddel € 30

- Vin € 10

- Leash € 20

- Pomp € 30

- Losse pompslang € 15

- Sup tas € 50


Door ondertekening van dit document heb je gezien dat de sup en materialen, genoemd in dit document, in 
goede staat zijn en je begrijpt dat kosten voor vervanging of reparatie van de gehuurde materialen worden 
doorberekend aan jou, de huurder.

Voor akkoord:                                                        Datum:                 .….…-……..-20.….. 

Naam:                      ……………………	 Handtekening:   ……………………….. 


