
AANVULLENDE VOORWAARDEN VERHUURMATERIAAL – SKI LIKE A PRO 
 
Op onze verhuurmaterialen zijn onze reisvoorwaarden van toepassing en er gelden aanvullende 
voorwaarden.  

- Al onze materialen zijn zo goed als nieuw, daarom verwachten we dat men er netjes mee om 
gaat. De materialen zijn bedoeld om op de piste te gebruiken. Het wordt aangeraden om de 
ski’s met een slotje vast te maken om diefstal te voorkomen.  

- De materialen dienen aan het eind van de reis ingeleverd te worden eventuele schade dient 
gemeld te worden bij afleveren.  

o Kleine schade: enkele ondiepe krassen in het belag (max. 2 mm diep), krasjes op de 
toplaag of op stokken of helm. 

▪ Dit hoef je niet te melden en hiervoor worden geen extra kosten in rekening 
gebracht.  

o Grote schade: hele belag vol met krassen (bijv. door over een weg te skien waar wat 
sneeuw op ligt, maar waar met grind gestrooid is), diepe krassen (diepte 2mm >), 
delaminatie of grote beschadigingen toplaag, gebroken kant, deuken of breuken in 
helm, kromme stokken en andere zichtbare grote schade. 

▪ Als je dit bij inleveren meldt, dan repareren wij het indien mogelijk. Dit doen 
wij tegen kostprijs en we laten direct weten wat de kosten zijn.  

• Delaminatie of grote beschadigingen toplaag (indien herstelbaar): 
€17,50 

• Krassen dieper dan 2mm, waarbij de laag onder het belag nog niet 
zichtbaar is: €17,50 

• Krassen dieper dan 2mm, waarbij de laag onder het belag zichtbaar 
is: €35,- 

• Gebroken of gebogen skistok: €22,50,- 

• Andere schade: kosten worden berekend bij melden.  
▪ Als je dit niet bij inleveren gemeld wordt, dan brengen wij €50,- + 

reparatiekosten in rekening 
▪ Als het materiaal onherstelbaar beschadigd is of gestolen wordt, dan 

vervangen wij het en brengen wij de kosten van de adviesverkoopprijs bij je 
in rekening.  

▪ Bij diefstal dien je aangifte te doen bij het plaatselijk politiebureau. Je kunt 
ons in dat geval om het serienummer van ski’s/snowboards vragen. 

▪ Indien schade het gevolg is van normale slijtage en ouderdom van het 
materiaal, worden er geen kosten in rekening gebracht.   

- Wij raden het ten zeerste aan om een dekkende reisverzekering af te sluiten om diefstal en 
schade te dekken.  

 


