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Welkom bij Floriette Experience Center.  

Leuk dat je via onze website een activiteit hebt gereserveerd. Je wil graag gaan suppen en dat kan bij 

ons. Lees voor je gaat suppen wel even de algemene voorwaarden. Deze maken deel uit van de 

overeenkomst tot het huren van onze sup boards.  

- Floriette Experience Center stelt na betaling aan de huurder een STX Sup board (SUP) ter 

beschikking, compleet met vin, veiligheidsleash en peddel. Alles verkeert in goede staat. 

- Per SUP vraagt Floriette Experience Center 50 euro borg. Na afloop van je sup avontuur krijg 

je deze retour als de materialen in goede staat zijn teruggebracht.  

- Het huren van de SUPS is geheel op eigen risico en er geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. 

- Huurder verklaart in goede gezondheid te verkeren en in het bezit te zijn van een 

zwemdiploma of te beschikken over een goede zwemvaardigheid. Verder beschikt de 

huurder over een WA verzekering. 

- Bij diefstal, verlies of schade is de huurder aansprakelijk voor alle schade en daaruit 

voortvloeiende kosten. Laat de SUP ook nooit ergens onbeheerd achter. 

- De huurder is verplicht de SUP op het vooraf afgesproken tijdstip te retourneren bij Floriette 

Experience Center aan de Gaagweg 7 te Schipluiden. 

- Levert huurder de materiaal later in dan is afgesproken dan worden extra huurkosten ad 

€10,- per half uur aan huurder berekend. Bij annulering binnen 24 uur van de gereserveerde 

tijd, wordt het volledige huurbedrag berekend. 

- Bij slecht weer, stevige regenbuien of onweer krijg je de mogelijkheid om zonder meerkosten 

een ander huurmoment te bespreken. Onder slecht weer verstaan wij: langer dan een uur 

voorspelde regen, temperatuur lager dan 10 graden, onweer/ bliksem en storm vanaf 

windkracht 5. 

- Huurder zal zich altijd netjes gedragen op en rond het water. De huurder respecteert ons 

landschap, de natuur en de omwonenden. Gebruik van alcohol en of drugs is niet 

toegestaan. 

- Floriette Experience Center is op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijk letsel of 

(gevolg)schade van welke aard dan ook, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren 

van een SUP. Tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld door verhuurder is de 

wettelijke schadevergoeding beperkt tot een bedrag ter hoogte het huurbedrag van de SUP. 

- De huurder vrijwaart Floriette Experience Center voor ieder vorm van schade/schade die 

huurder toebrengt aan derden. 

- Floriette Experience Center kan de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor 

ontbonden houden en het materiaal onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet 

houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht het huurbedrag te 

voldoen. 

 

Het team van Floriette Experience Center wenst je een veilige vaart 

 

         
 
 


