
 
       

 
  

Algemene voorwaarden SUP&GO Les en Tour     
  
 
Deelnemer: Persoon m/v die deelneemt aan een begeleide (SUP)activiteit.  
SUP&GO: Onderneming welke zorgt draagt voor verhuur, (niet-)begeleide 

activiteiten en instructie. 
Activiteit: Alle betaalde en niet betaalde overeenkomsten tussen deelnemer en 

SUP&GO. 
Materiaal: Alle benodigdheden die gebruikt worden tijdens de sup-activiteit. 
Leash:  Een belangrijk hulpmiddel wat er voor zorgt dat je board niet bij je 
  Weg drijft als je in het water valt. Deze wordt om de enkel bevestigt.  
 
Gezondheid      
De deelnemer verklaart bij aanvang van de overeengekomen activiteit, in goede 
gezondheid te verkeren en in het bezit te zijn van een zwemdiploma, dan wel te 
beschikken over een goede zwemvaardigheid. 
De deelnemer verklaart niet onder invloed te zijn van drugs en/of alcohol.  
  
Materiaal             
SUP&GO biedt uitsluitend materiaal aan dat in goede staat verkeert. Deelnemer draagt 
zorg voor het materiaal en verklaart de door hem/haar veroorzaakte beschadiging aan 
het materiaal aan SUP&GO te vergoeden.  
 
Aansprakelijkheid           
Deelname geschiedt geheel op eigen risico. SUP&GO kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor persoonlijk letsel of schade of gevolgschade van welke aard dan ook, 
onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens deelname aan 
een sup-tocht bij SUP&GO. 
 
U vrijwaart SUP&GO voor iedere vorm van schade, schade die u toebrengt aan derden 
daaronder begrepen. 
 
De deelnemer is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het materiaal in de periode 
dat hij het gebruikt. Onder schade wordt ook gevolgschade verstaan.  
De deelnemer is altijd aansprakelijk voor (gevolg)schade die hij veroorzaakt als hij het 
materiaal willens en wetens gebruikt buiten het vaargebied dat hij met SUP&GO is 
overeengekomen; en/of hij zich willens en wetens niet houdt aan de aanwijzingen van 
SUP&GO. 
 
De deelnemer zal te allen tijde de fatsoensnormen geldend op en rond het water 
naleven.  
 
Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, stemmen zijn/haar ouders/verzorgers in met 
deze algemene voorwaarden.  
 
Schade: 
Wanneer u schade aan het materiaal constateert voordat u gaat suppen, dan dient u dit 
te melden. Leg na de activiteit de sup altijd op zijn kop op de grond met de vin naar 
boven. 



 
       

 
  

Veiligheid 
Iedere SUP van SUP&GO beschikt over een leash. Het gebruik van een leash is verplicht.  
      
Bij het te water gaan verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van de 
bijbehorende SUP-instructie welke mondeling is uitgevoerd voor of tijdens de activiteit. 
 
Annulering/cancelen/te laat komen. 
Bij groepen vanaf 10 deelnemers kan het aantal deelnemers tot 3 dagen voor de 
activiteit gewijzigd worden. Daarna zal er geen restitutie van betalingen plaatsvinden. 
Wanneer de betaling nog niet heeft plaatsgevonden, ook dan dient de factuur betaald te 
worden voor het eerder afgesproken aantal deelnemers.   
 
Bij groepen tot 10 deelnemers kan het aantal deelnemers tot 24 uur voor de activiteit 
gewijzigd worden. 
 
Bij te laat komen en daardoor de les/tour mislopen dient de factuur alsnog betaald te 
worden. Wanneer je ervoor kiest de activiteit op een ander moment te laten 
plaatsvinden, betaal je een extra toeslag van 10% van het totale bedrag. 
 
SUP&GO zal de SUP-activiteit bij slecht weer vanwege veiligheidsredenen annuleren. 
Alsmede bij ziekte van de instructeur. U krijgt dan de mogelijkheid om een andere dag 
te bespreken of uw geld terug te krijgen. Onder slecht weer verstaan wij: 
onweer/bliksem en wind vanaf windkracht 5.  
 
Betaling 
Betaling voor de diensten van SUP&GO geschiedt middels een factuur, deze dient betaald 
te worden voor de activiteit plaatsvindt mits anders wordt vermeld in de 
bevestigingsmail.   
 
Social media 
De deelnemer verleent middels reservering van de activiteit toestemming aan SUP&GO 
om van hem/haar foto’s te maken tijdens het uitoefenen van de activiteit en deze te 
plaatsen op haar website en/of social media. 
 
Klachten  
Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst 
constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden (binnen 7 dagen na de 
activiteit) bij de vertegenwoordiger van SUP&GO opdat deze een passende oplossing kan 
treffen. 
 
Bij reservering van de activiteit gaan alle deelnemers akkoord met deze voorwaarden. 
De aanmelder draagt er zorg voor dat deze algemene voorwaarden bij de overige 
deelnemers terecht komt. Hier wordt in de bevestigingsmail van SUP&GO nadrukkelijk 
om gevraagd.  
 
 
 


