
Algemene Voorwaarden 

Jo Van Sande (hier genoemd “Sup-her”) 

1. De huur van een Sup (Stand-up-peddel) alsook het bijhorend materiaal is enkel toegelaten 

voor personen vanaf 18 jaar of ouder op voorlegging van hun id-kaart of paspoort. Deze 

personen zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van de door de verhuurder opgegeven 

basisregels en instructies aan alle deelnemers van hun groep alvorens te vertrekken. Alle 

mensen die gaan peddelen worden vanaf nu “Supper” genoemd. 

2. Kinderen onder de 16 jaar dienen steeds te worden vergezeld door een volwassene (van 18 

jaar of ouder). 16- en 17-jarigen mogen zonder begeleiding van een volwassene suppen mits het 

huurcontract voor de supboard(s) en het materiaal is ondertekend door een volwassene. 

3. Iedere supper wordt verondersteld te kunnen zwemmen en is verplicht een reddingsvest aan te 

doen en aan te houden gedurende de hele tocht. Zwemmen in het kempisch kanaal is verboden, 

evenals het gebruik van alcoholische dranken of verdovende middelen/drugs voor of tijdens de 

tocht. 

4. De verhuurder zorgt ervoor dat het gehuurde materiaal bij aflevering compleet is en in goede 

staat verkeert. 

5. De supper draagt er zorg voor dat het materiaal naar behoren wordt gebruikt en behandeld. 

6. Het gebruik van het supboard geschiedt geheel op eigen risico. De huurder draagt ten volle de 

wettelijke verantwoordelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht. 

7. De supper dient zich te houden aan de voor het vertrek gegeven instructies van de verhuurder. 

Hij geeft steeds voorrang aan gemotoriseerde vaartuigen en houdt steeds rechts aan op het 

water. 

8. De supper is gehouden tot naleving van de geldende wetgeving en voorschriften in de ruimste 

zin van het woord. Bij conflicten zullen de personalia door de eigenaar/verhuurder aan de 

toezichthoudende instanties worden doorgegeven. 



9. De supper moet ten laatste 15 minuten voor het afgesproken startuur ter plaatse zijn. Hij is 

verantwoordelijk voor het terugbezorgen van het supboard en het gehuurde materiaal op het 

overeengekomen einduur aan het vertrekpunt of afgesproken eindpunt 

10. De supper is aansprakelijk voor beschadiging of verlies van het gehuurde materiaal. 

Reparatiekosten of kosten van vervanging zijn voor rekening van de supper.. 

11. Bevoegde rechtbank in geval van betwisting is de rechtbank te Turnhout. 

 

 

 

 

De Huurder                                                            De verhuurder 


