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Vrijwaringsverklaring  
 
Door ondertekening van dit formulier aanvaardt ondergetekende (de “deelnemer”) dat noch 
SUPPIE noch hun medewerk(st)ers, instructeurs en begeleiders aansprakelijk kunnen worden 
gesteld voor enig letsel en/of schade van welke aard dan ook, voor materiële of immateriële 

schade met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of 
verband houdt met bezoek of deelname aan SUP activiteiten via SUPPIE. Tenzij sprake is van 
roekeloosheid of opzet aan de kant van de organisatie.  

 
Ondergetekende is zich bewust van het feit dat deelname aan SUP activiteiten via SUPPIE voor 
eigen rekening en risico zijn.  

 
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij een uitleg/instructie krijgt, oplet  
tijdens de uitleg en de uitleg bijwoont. De deelnemer is verplicht uitleg te vragen indien hij de 

uitleg gemist heeft / hij de uitleg niet begrepen heeft.  
 
De deelnemer is zich ervan bewust dat de uitleg/instructie geen garanties geeft dat mogelijke 
calamiteiten en schades, materieel en/of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, 

voorkomen worden en vrijwaart SUPPIE daar dan ook voor. De medewerkers van SUPPIE zijn 
slechts ter ondersteuning aanwezig en bieden geen enkele garantie dat calamiteiten en/of 
ongevallen voorkomen kunnen worden.  

 
Suppen kan een inspannende bezigheid zijn. De deelnemer dient daarom in een redelijke 
conditie te verkeren. Het is niet toegestaan deel te nemen indien hij/zij last heeft van zware 

nek- of rugklachten, hartproblemen heeft, hij/zij een slechte conditie heeft, zwanger is, 
kortademig is, onder invloed van zware medicijnen, drugs en/of alcohol.  Het is de eigen 
verantwoordelijkheid van de Deelnemer te beoordelen of hij/zij wel of niet kan deelnemen.  

 
❖ De deelnemer is verplicht minimaal 50 meter zelfstandig te kunnen zwemmen.  
❖ De deelnemer wordt aangeraden adviezen gegeven door SUPPIE m.b.t. kleding of 

wetsuits en of schoeisel op te volgen.  
❖ De deelnemer is verplicht bij SUP groepsactiviteiten bij de groep te blijven.  
❖ De deelnemer is verplicht in het bezit te zijn van een WA- en 

ziektekostenverzekering.  
❖ De deelnemer is verplicht respect te hebben voor de natuur en al haar bewoners.  
❖ De deelnemer is verplicht alle meegebrachte etenswaren en afval mee terug te 

nemen naar de wal en niets achter te laten in en om het water.  
❖ De deelnemer is verplicht voor en na de SUP activiteit op aanwijzing van de SUPPIE 

begeleiders de sup’s gebruiksklaar en schoon te maken, op te ruimen en compleet 

weer af te leveren bij het afgesproken opstartpunt tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.  

❖ De deelnemer verklaart niet onder invloed te zijn van zware medicijnen, drugs en/of 

alcohol tijdens het gebruik van de SUP. 
 
De tijdens de SUP activiteit gemaakte foto’s kunnen door SUPPIE worden geplaatst op eigen 
social media ter promotie van de sport. De deelnemer dient het zelf voor aanvang van de 

SUP activiteit aan SUPPIE expliciet aan te geven als dat niet gewenst is.  
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Bij roekeloos varen, bij botsen, bij afsnijden, het betreden van verboden natuurgebieden, 

vernielingen aanbrengen etc. door de Deelnemer, stelt SUPPIE de Deelnemer aansprakelijk 
voor alle geleden schade. SUPPIE is in geen geval aansprakelijk voor door de deelnemer 
veroorzaakte schade, dan wel voor schade tussen deelnemers onderling.  
  

De deelnemer is verplicht zich te houden aan alle instructies, bepalingen, aanwijzingen en/of 
voorschriften gegeven in het kader van de SUP activiteit. Bij het niet houden aan de instructies, 
bepalingen, voorschriften en/of aanwijzingen behoudt SUPPIE zich het recht voor de 

deelnemer uit te sluiten van deelneming, zonder restitutie van door de deelnemer reeds 
gemaakte kosten en de deelnemer aansprakelijk te stellen voor eventuele schade.  
 

De deelnemer is verplicht de door hem aangerichte schade aan personen, goederen en / of 
andere zaken, door zijn toedoen, aangericht op en rondom de route van de SUP activiteit te 
vergoeden.  

 
Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en een ingevuld 
en ondertekend formulier. SUPPIE zal deze gegevens niet aan derden verstrekken. 

 
Deelnemer draagt zorg voor het gehuurde materiaal en brengt deze in goede staat weer terug. 
Indien er schade is aan het gehuurde materiaal zal de deelnemer deze aan SUPPIE vergoeden. 

 
Met ondertekening van dit formulier gaat de deelnemer akkoord met deze 
vrijwaring. Als u dit formulier niet begrijpt, bent u verplicht dit voor aanvang van 

de activiteiten te melden.  
 
Deze vrijwaring dient compleet ingevuld en ingeleverd te zijn voor aanvang van de 

SUP activiteit.  
 
Hierbij verklaar ik tevens de algemene voorwaarden van SUPPIE  gelezen te 

hebben: 
 

Naam:____________________________________________  

Adres:____________________________________________  

Woonplaats:_______________________________________  

Telefoon:__________________________________________  

E-mailadres:_______________________________________  

Kan minimaal 50 meter zelfstandig zwemmen: Ja / Nee  

Geboorte datum: ____________________________________  

Datum ondertekening vrijwaring:________________________  

Handtekening deelnemer:  

Handtekening ouder of verzorgers: 


