
 SUP school Domstad
 Stand Up Paddle in Utrecht

Huurvoorwaarden & coronamaatregelen mei 2020

Begrippenlijst:

- Verhuurder: SUP school Domstad, ingeschreven bij KvK onder nummer 63149060

- Huurder: de persoon waarmee verhuurder een gebruikersovereenkomst aangaat

- gebruikersovereenkomst: afspraak op papier tussen huurder en verhuurder over het 
gebruik van materiaal van verhuurder. Huurder gaat met deze overeenkomst akkoord 
met de huurvoorwaarden en tekent daarvoor.

Voorwaarden huurder:

- Huurder kan alleen bij SUP Domstad huren als deze al eerder bij verhuurder één of 
meerdere lessen heeft gevolgd. 

- Huurder moet voldoende beheersing hebben over board en peddel, om zelfstandig en 
veilig door de grachten van Utrecht te kunnen peddelen

- Huurder is bekend met de lokaal geldende vaarregels en zal deze ten alle tijden 
toepassen. Zal zich netjes gedragen naar andere watergebruikers en alles doen om 
aanvaringen te voorkomen.

- Huurder zal de natuur en vaaromgeving respecteren en daar zorgvuldig mee omgaan. 
Geen dieren (bewust) opjagen, uit de buurt van nesten blijven, geen dieren voeren, 
geen rommel achterlaten.

- Huurder is gedurende de hele huurperiode verantwoordelijk voor alle spullen die door 
verhuurder zijn meegegeven. Schade aan materiaal zal verhaald worden op huurder. De
huurder dient om die reden een WA verzekering te hebben. Bij schade zal borg niet 
worden terugbetaald.

- De huurder kan minimaal 50 meter zwemmen, is niet onder invloed van alcohol en 
andere drugs. De huurder zal niets doen wat zijn/haar eigen veiligheid, en de veiligheid
van anderen, in gevaar brengt of kan brengen.

- Huurder is fit genoeg om te mogen sporten. Is zich bewust van het feit dat er risico’s 
zitten aan sporten. En meer specifieke risico’s aan watersport, zoals verdrinking en 
onderkoeling.

- De huurder gaat geheel op eigen risico suppen. De verhuurder is niet verantwoordelijk 
voor gedragingen van huurder.

- Huurder moet akkoord gaan met deze voorwaarden door vooraf aan huurperiode een 
gebruikersovereenkomst te tekenen. Hierop zal huurder zijn/haar gegevens moeten 
invullen. Waaronder paspoort, ID of rijbewijsnummer. Dit identificatiemiddel moet 
ook worden meegenomen ter controle.

- Een huurder moet minimaal 17 jaar oud zijn.
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Voorwaarden verhuurder:

- Verhuurder zorgt voor materiaal wat veilig is en in goede conditie

- Verhuurder kan maar aan 1 persoon tegelijk verhuren. Eventueel max 2 indien de 
personen uit eenzelfde huishouden komen, waarbij ze geen 1,5m afstand hoeven te 
houden tot elkaar.

- Wanneer de borg via pin wordt betaald, zal verhuurder na controle en goedkeuring van
het materiaal deze weer terug storten. Het kan echter een paar dagen duren voordat dit
bedrag weer op de rekening staat. Verhuurder zal een terugstort bewijs sturen per mail 
aan huurder. Huurder kan de borg ook contant betalen. Zie ook hieronder.

- Verhuurder zorgt ervoor de alle gegevens van huurder niet door derden kunnen 
worden ingezien. De gebruikersovereenkomst wordt 6 maanden bewaard en daarna 
vernietigd. 

- Verhuurder kan foto's/filmpjes maken ter promotie en verspreiding via openbare 
bronnen zoals website, Facebook en Instagram. Wanneer huurder hier bezwaar tegen 
heeft kan huurder dit aangeven op de gebruikersovereenkomst

Specifieke maatregelen om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan:

- Zowel huurder als verhuurder moeten vrij zijn van klachten die verspreiding van het 
virus kunnen veroorzaken. Bij verkoudheid blijft men thuis. Ook bij hooikoorts wordt 
sterk afgeraden om te komen. Boven de kade van SUP Domstad staan 3 platanen, die 
hooikoortsreacties kunnen verergeren. Een hooikoortspatiënt, die geen symptomen 
van covid-19 heeft, zou wel drager kunnen zijn en het virus door een niesbui kunnen 
verspreiden. Ook al komt de niesbui door hooikoorts.

- Mensen uit de risico groepen zoals genoemd door RIVM en Rijksoverheid worden sterk
afgeraden om bij verhuurder een SUP board te huren. Het is de verantwoordelijkheid 
van de huurder zelf om hier rekening mee te houden.

- Huurder krijgt vooraf een mail met daarin instructies over ontvangst op de kade. De 
kade is smal, waardoor strikte regels gelden om voldoende afstand te kunnen houden. 
De huurder is verplicht om deze instructies van verhuurder op te volgen. Op de kade 
zal met tape en/of krijt aangegeven worden waar men wel en niet mag lopen/wachten.

- Bij aankomst op kade zal huurder eerst de handen schoonmaken met de daar 
aanwezige handengel, voordat men andere zaken aanraakt.

- Er zal beperkt drinkwater aanwezig zijn. Maar huurder moet zelf een drinkfles 
meenemen. De drinkflessen van de SUP school kunnen nu niet uitgeleend worden.

- Huurder moet een formulier ondertekenen waarmee de huurder akkoord gaat met alle 
voorwaarden. En er moet een borg betaald worden van €50,-. Via pinbetaling of 
contant. Bij contante borgbetaling kan het geld (briefje van €50,-) in een daarvoor 
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bestemd mapje gedaan worden. Dit geld blijft op de kade in beheer bij verhuurder en 
wordt terug gegeven zodra het materiaal in goede orde weer terug op de kade is.

- Na afloop van huurperiode wordt de borg terug betaald en wordt de huur verrekend. 
De huur kan niet contant betaald worden. Dit kan alleen via pin betaling. 

- De verhuurder maakt het pin-apparaat na elke betaling schoon met desinfectiemiddel.

- Er is geen omkleedgelegenheid op de kade. Onze omkleedtent kunnen we niet op 
veilige manier inzetten. Huurder moet dus al de, voor suppen geschikte, kleding aan 
hebben. Een setje droge kleding kan niet worden achter geladen, maar kan wel mee op 
het board. Huurder moet zelf een waterdichte tas of vuilniszak meenemen om die 
kleding in te doen. Ivm corona kan dit nu niet achter gelaten worden op de kade.

- Er worden ook geen surfpakken en windjasjes uitgegeven ivm de hygiëne. De 
watertemperatuur is inmiddels wel hoog genoeg dat een surfpak niet meer nodig is. 
Wel moet huurder met kleding rekening houden dat men in het water kan vallen. Het 
zelf meenemen van een regen/windjasje kan handig zijn.

- Er is geen WC aanwezig op de kade. En ook onderweg zijn er geen toiletvoorzieningen 
open. Huurder moet hier rekening mee houden. Verhuurder kan op verzoek een 
speciale plaszak verkopen. Deze kost €2,50 per stuk (1 zak kan meerdere malen 
gebruikt worden tot max 800ml vocht)

- Huurder en verhuurder maken vooraf een afspraak hoelaat huurder terug komt op 
kade. Mocht dit eerder of later worden dan moet huurder dit telefonisch laten weten 
aan verhuurder. Huurder moet hiervoor een telefoon (waterdicht verpakt) bij zich 
hebben.

- Tijdens de huurperiode is huurder verplicht minimaal 1,5m afstand tot anderen te 
houden. Ook mag huurder geen grote druktes opzoeken. Wanneer huurder ergens van 
het water af gaat, of langs de waterkant gaat zitten, mag dit alleen op plekken waar 
weinig tot geen andere mensen zijn. Steigers, kades en parken langs het water kunnen 
snel vollopen met te veel mensen. 

- Huurder mag met maximaal 1 ander persoon op het water afspreken. Men moet wel 
1,5m afstand houden. Men kan niet tegelijk een SUP board huren bij verhuurder, tenzij 
men uit eenzelfde huishouden komen en geen 1,5m afstand van elkaar hoeven te 
houden. In elk ander geval zit er minimaal 30 minuten tussen elk verhuurmoment.

- Huurder moet zelf het board te water laten en na afloop uit het water tillen. Na afloop 
zal verhuurder het materiaal controleren op beschadigingen. Daarvoor moet de 
huurder 2 meter van het board vandaan stappen, zodat verhuurder veilig kan 
controleren.

- Bij terugkomst op kade (na controle van het board) moet huurder opnieuw de handen 
schoonmaken met een handengel. Daarna kan de huur worden afgerekend en borg 
worden terug betaald.

- Na vertrek van huurder zal de verhuurder al het uitgegeven materiaal schoonmaken. 
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Weersomstandigheden en annuleringen:

Bij te harde wind (boven 14 knopen / windkracht 4 bft) gaat de verhuur niet door. Bij 
onweer gaat verhuur ook niet door. Verhuurder zal indien mogelijk huurder hierover een 
dag van te voren informeren. 
Bij regen kan verhuur gewoon doorgaan. Als huurder toch wil annuleren kan dit tot 1,5 
uur van te voren. Wanneer verhuurder zonder bericht niet komt opdagen, zullen de 
kosten van de eerste 1,5 uur (€18,-) in rekening worden gebracht. 

Financiële voorwaarden:

De kosten voor verhuur zijn;
1ste 1,5 uur € 18,-
elk 30 min daarna €  5,-
Dagdeel (4 uur) € 40,-
[10u-14u of 13u-17u]
Dag huur (8 uur) € 65,-
[10u-18u]

Borg is € 50,- en moet vooraf aan verhuur betaald worden. De kosten van verhuur 
worden achteraf betaald.

Schoon Water Korting;
Schoon Water Korting is van toepassing op verhuur tot een maximaal bedrag van € 3,- 
(ipv € 5,- bij reguliere lessen). Zie de website pagina over Schoon Water Korting en over 
hoe dit in zijn werk gaat: https://supschooldomstad.nl/schoonwaterkorting/ 
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