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Algemene Voorwaarden 
Artikel 1. Definities  
1.1 Verhuurder: Suppen in Naarden 
1.2 Vaartuig: en ander drijvend materiaal en toebehoren  
1.3 Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die voor zichzelf of ten behoeve van een of meerdere 
andere (rechts) personen de huurovereenkomst sluit.  
1.4 Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij huurder zich verbindt om verhuurder tegen 
betaling voor een nader te bepalen huurperiode een vaartuig in gebruik te geven. 
1.5 Groepen: 8 personen of meer 
 
Artikel 2. Algemeen  
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur/verhuur van 
vaartuigen die tussen Suppen in Naarden en de huurder worden gesloten.  
2.2 Voor afvaart dient de huurder de voorwaarden voor akkoord te tekenen.  
2.3 In ieder geval 1 huurder dient 18 jaar of ouder te zijn.  
2.4 Huurder dient in het bezit te zijn van minimaal zwemdiploma A en te beschikken over een goede 
zwemvaardigheid.  
2.5 Indien de vaartuigen later dan het overeengekomen tijdstip wordt geretourneerd, heeft 
verhuurder het recht één dagdeel extra in rekening te brengen.  
 
Artikel 3. Reserveringen  
3.1 Door te reserveren verplicht de huurder zich tot betaling van de volledige huursom. 
 
Artikel 4. Betaling 
4.1 De betaling van de reservering wordt voor de activiteit, bij vertrek, gedaan. Er kan bij Suppen in 
Naarden zowel met PIN als met contant geld worden afgerekend. Bij contant afrekenen, gelieve 
gepast betalen.  
 
Artikel 5. Annuleringen 
 5.1 Bij te harde wind (windkracht 4 of hoger) onweer of aanhoudend regen (> 50% van de volledige 
huurperiode), kunnen huurder en verhuurder annuleren. In dit geval is sprake van overmacht en 
worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht. 
5.2 Annuleren tot 24 uur voor aanvang van de huurperiode is kosteloos.  
5.3 Bij annuleringen binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 
50% van de huursom 
5.4 Bij het niet opdagen en geen verzoek tot annulering voor aanvang huurperiode via de e-
mail/telefoon of whatsApp worden de volledige verhuurkosten in rekening gebracht.  
 
Artikel 6. Groepen  
6.1 Voor activiteiten voor groepen/kinderfeestjes dient vooraf 50% te worden aanbetaald. 
6.2 Bij kinderfeestjes dient altijd een begeleider aanwezig te zijn. 
 
Voor groepen zijn afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing: 
6.3 Bij te harde wind (windkracht 4 of hoger), onweer of aanhoudend regen (> 50% van de volledige 
huurperiode), kunnen huurder en verhuurder annuleren. In dit geval is sprake van overmacht en 
worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.  
6.4 Annuleren tot 96 uur van de huurperiode is kosteloos.  
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6.5 Bij annuleringen binnen 96 uur voor aanvang van de huurperiode bedragen 
de annuleringskosten 50% van de huursom.  
6.6 Bij het niet opdagen en geen verzoek tot annulering voor aanvang 
huurperiode via de e-mail/telefoon of whatsApp worden de volledige 
verhuurkosten in rekening gebracht.  
 
Artikel 7. Cadeaubonnen & SUP-Strippenkaart 
7.1 Cadeaubonnen zijn een jaar geldig na datum aankoop. 
7.2  Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld. 
7.3 Elke verandering in de waarde of kenmerken van de cadeaubon maakt de cadeaubon ongeldig. 
7.4 Het is niet mogelijk om met een cadeaubon van Suppen in Naarden een nieuwe cadeaubon aan 
te schaffen 
7.5 SUP-strippenkaarten zijn na uitgifte een jaar geldig 
7.6 Bij het niet volmaken van de strippenkaart wordt geen geld terugbetaald. 
 
Artikel 8. Schade en/of verlies  
8.1 De huurder dient schade, van welke aard dan ook, dan- wel feiten en/of omstandigheden die 
redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder mede te delen. De 
huurder dient zich in dat kader te houden aan de aanwijzingen van Suppen in Naarden voor behoud 
van de gehuurde vaartuigen en tot behoud van de rechten van verhuurder. Niet nakoming van deze 
bepaling maakt de huurder aansprakelijk voor alle schade en kosten.  
8.2 Suppen in Naarden heeft het recht om gemaakte schade aan vaartuigen te verhalen op huurder.  
8.3 Huurder is en blijft volledig verantwoordelijk voor eventuele schade en/of letsel aan derden of 
zichzelf tijdens de gehele huurperiode. Bij verlies van een peddel meldt u dit bij de verhuurder. De 
kosten van een verloren peddel zijn €45,-.  
8.4 Huurder verklaart met het teken van de Algemene Voorwaarden dat zij in het bezit is van een 
Aansprakelijkheidsverzekering. Waarin staat dat schade aan derde of aan gehuurd materiaal gedekt 
is 
 
Artikel 9. Gedragsregels.  
9.1 Huurder gaat zorgvuldig om met de vaartuigen en toebehoren om.  
9.2 Huurder dient zich te houden aan de wettelijke vaarregels. Vragen over deze regels dienen voor 
vertrek gesteld te worden.  
9.3 Huurder gaat op een respectvolle manier om met de vaaromgeving. Denk hierbij aan 
(geluids)overlast aan bewoners die langs de vaarroute wonen.  
9.4 Huurder mag geen afval overboord gooien. De boete hiervoor is vóór eigen rekening van 
huurder.  
9.5 Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan Suppen in Naarden op 
de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft.  
 

Tekenen voor akkoord algemene voorwaarden:  
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres + Woonplaats:……………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………… 
 
Datum en plaats:         Handtekening: 
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