
 

Eigen risicoverklaring vaartuigen 

 

Indien u een vaartuig bij Zuiderzee heeft gehuurd dan gaat u automatisch 
akkoord met- en bent u op de hoogte van de eigen risicoverklaring.  

Ik verklaar op eigen risico en voor eigen verantwoording een supboard/kano (en 
accessoires zoals een peddel) te huren/te gebruiken en/of deel te nemen aan een les 
of tocht georganiseerd door Bungalowpark Zuiderzee en ga akkoord met de 

voorwaarden. 

Ik heb een eigenrisicoverzekering en ben me bewust van de veiligheidseisen van 
Zuiderzee die gelden tijdens het gebruik van boards/kano´s of het deelnemen aan 

een les/tocht. 

Voorwaarden en veiligheidseisen: 

• Tijdens het gebruik van in bruikleen genomen materiaal en/of deelname aan 
lessen/tochten ben ik nuchter en is het nuttigen van alcohol/drugs niet toegestaan. 

• Ik houd mij aan wet- en regelgeving die gelden op het openbare watergebied. 

• Ik creëer geen gevaarlijke situaties voor mede watersporters. 
• Gedurende de huurperiode verlies ik de goederen niet uit het oog. 
• Ik ben ouder dan 12 jaar of ben samen met een volwassen begeleider tijdens het 

gebruik. 
• Ik ben in het bezit van zwemdiploma A. 

• Ik heb minimaal 1 suples gevolgd en ben bekend met de gebruikersinstructies. 
• Ik breng de gehuurde goederen in persoon terug. 
• Bij beschadiging en/of vermissing word ik aansprakelijk gesteld, alsmede de door 

mij veroorzaakte schade aan derden. Ik zal de schade aan Zuiderzee vergoeden. 
• Ik verhuur de door mij gehuurde goederen niet door aan derden. 
• Tijdens het gebruik van het supboard draag ik altijd de leash om mijn been zoals ik 

in de instructie heb meegekregen. 
• Voor het niet tijdig terugbrengen van de gehuurde goederen brengt Zuiderzee mij 

€25,00 per board/kano per uur in rekening. 

  
Indien ik hoofdhuurder ben bij het huren van meerdere boards/kano´s zal ik mede 
gebruikers op de hoogte stellen van de geldende regels. Ik ben aansprakelijk voor 

deze gebruikers indien gebruikers niet persoonlijk hebben getekend en elke vorm 
van aansprakelijkheid afwijzen. 

Wij wensen u veel vaarplezier. 
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