Waiver SUP huur River Lounge
Lees alle voorwaarden goed voordat je met de SUP op pad gaat.
Leuk dat je komt suppen.
Echter voordat we starten is het belangrijk de waiver te lezen.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het fatsoenlijk omgaan met materiaal en de
veiligheid van jezelf en anderen om je heen. We vragen je ook de natuur te
respecteren. Sup alleen in de nevengeul, het is niet toegestaan de Waal op te
gaan.
Tevens willen we je attenderen op het feit dat in het bezit dient te zijn van
een zwemdiploma, in goede gezondheid verkeerd, geen alcohol of drugs hebt
gebruikt en ouder bent dan 18 jaar (of iemand aanwezig is die ouder is dan
en de verantwoording neemt...).
Wat is handig om mee te nemen? slippers, zwemkleding, zonnebrand,
petje, handdoek, droge kleding, bij kouder weer warme trui of jack (die nat
mogen worden), iets te snacken/drinken voor onderweg en een plastic zakje
voor eventueel afval of opbergen spullen die niet nat mogen worden.
Wat krijg je van ons? een A-merk sup (met peddel, vin en leash), een
waterdicht tasje en een zwemvest.
Belangrijk: het weer speelt een grote rol om leuk te kunnen suppen. Het kan
zijn dat er onweer, veel wind of een andere onveilige situatie kort voor de
huurperiode ontstaat. De boeking kan dan door River Lounge worden
geannuleerd. Je krijgt dan je geld terug. Mocht dit het geval zijn krijg je
persoonlijk bericht. Het is daarom noodzakelijk je mobiele nummer op te geven
bij een boeking!

~Deze waiver én de algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op
activiteiten aangeboden door River Lounge.
~Onder het formulier geef je aan kennis te hebben genomen van de algemene
huurvoorwaarden en dat je hiermee akkoord gaat.
~Deelnemer = persoon (m/v) die (SUP)materiaal huurt.
~River Lounge = bedrijf welke zorg draagt voor verhuur.
~Deelnemer verklaart in goede gezondheid te verkeren en in het bezit te zijn
van minimaal een zwemdiploma A.

~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 wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs
en een ingevuld en ondertekend formulier. River Lounge zal deze gegevens niet
aan derden verstrekken.
~River Lounge zorgt ervoor dat het materiaal dat verstrekt wordt in goede
staat verkeert. Wanneer je bij aanvang van de huurperiode gebreken ontdekt
aan de Sup en/of toebehoren, meldt dit dan vóórdat je het water op gaat.
~Deelnemer draagt zorg voor het gehuurde materiaal en brengt deze in goede
staat weer terug. Indien er schade is aan het gehuurde materiaal zal de
deelnemer deze aan River Lounge vergoeden.
~River Lounge is op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijk letsel of
schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan
is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de activiteit/huurperiode, tenzij er
sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld door River Lounge.
~De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de (SUP)huur van
de betreffende activiteit.
~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.
~Het is niet de bedoeling dat je de SUP ergens anders mee naar toe neemt, je
blijft in de nevengeul. De Waal is een no-go.
~De deelnemer verklaart dat hij de door River Lounge verstrekte instructie
begrepen heeft en de deelnemer vrijwaart River Lounge voor iedere eventuele
verplichting tot betaling van schadevergoeding aan derden, hoe ook genaamd en
door wie dan ook geleden, welke schade veroorzaakt is als gevolg van de (SUP)
activiteit en/of het gebruik van het door River Lounge ter beschikking
gestelde materiaal.
~De huurder is verplicht alle gehuurde materialen op het vooraf afgesproken
tijdstip te retourneren bij verhuurder. Bij overschrijding van het afgesproken
tijdstip worden de extra huurkosten doorberekend aan huurder naar boven
afgerond op volledige uren.
~Deelnemer huurt materiaal en/of neemt deel aan SUP activiteit geheel op
eigen risico.

Ik heb deze Waiver én de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.
Contactgegevens huurder:
Voornaam: ____________________________________________________________
Achternaam: ___________________________________________________________
Straat +
huisnummer:___________________________________________________________
Postcode: _____________________________________________________________
Woonplaats: ___________________________________________________________
e-mail adres: __________________________________________________________
Mobiele nummer: _______________________________________________________

Datum: _______________________________________________________________

Plaats: _______________________________________________________________

handtekening: _________________________________________________________
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