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Voorwaarden Kajakontlening 

 

Fijn dat je het plezier om te kajakken wil combineren met het proper maken van de Leuvense 
waterlopen. Bedankt om hiermee bij te dragen aan het project “Leuven River Upcycling” !  

Hiermee neem je deel aan het initiatief van verschillende Leuvense partners, ondersteund 
door de stad Leuven en vzw Tofsport Leuven.  

  

1. Gratis kajakken: 

Wij stellen jou gratis één of meerdere kajaks ter beschikking en jij neemt alle drijvend afval 
mee dat je tijdens je tocht tegenkomt. Deze mag je gebruiken op de Leuvense Vaart, tussen 
Vaartkom tot aan de kruising met het Viaduct E314, volgens een afgesproken tijdsspanne 
(volgens reservatie). Je kan in de Vaartkom varen maar hou er rekening mee dat je dan 
onder de Marie-Thumas Durieux-bruggen doormoet.  

 
 

2. Materiaal: 

Voor jouw kajaktocht krijg je van ons in bruikleen: een peddel, een zwemvest, een grijper, 
een afvalzak, een waterdicht tonnetje en een of meerdere duokajak(s). Om de kajak los te 
maken, krijg je van ons ook een sleuteltje. 

Voor het ontlenen van het materiaal vragen we een waarborg van 50 euro. Deze overhandig 
je cash bij incheck en krijg je cash terug na controle van het materiaal bij uitcheck. 
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Je belooft goed voor het materiaal te zorgen, deze enkel te gebruiken voor het doel waarvoor 
het bestemd is en volgens de instructies die je aan het onthaal krijgt. 

Als er materiaal stuk of kwijt is, laat het ons onmiddellijk weten, zowel bij incheck als uitcheck. 

 

3. Afval verzamelen: 

Als Deelnemer beloof je het zwerfafval te verzamelen dat je tijdens het gebruik van de kajak(s) 
op het water en/of in de oevers tegenkomt. Daarvoor kan je gebruik maken van de 
meegeleverde grijper en afvalzak. 

Mocht je grote stukken afval tegenkomen dat je onmogelijk op een veilige manier kan 
meenemen, danken we jou om ons dit te melden.  

 

4. Aansprakelijkheid: 

Wij stellen het materiaal in goede omstandigheden ter beschikking van jou als Deelnemer. 

Het is jouw verantwoordelijkheid om goed voor het materiaal te zorgen en ons in goede staat 
en proper terug te bezorgen. Eventuele schade aan het materiaal die niet toegeschreven kan 
worden aan regulier en te verwachten slijtage door gebruik, kan op jou verhaald worden. 

Jij bent exclusief verantwoordelijk voor jouw gedrag op het water en potentieel aansprakelijk 
voor de schade die je toebrengt aan jezelf, anderen, ons materiaal of de publieke ruimte. 

 

5. Verzekering 

Als deelnemer ben je verzekerd via twee vrijwilligerspolissen van Stad Leuven, de eerste voor 
het risico burgerlijke aansprakelijkheid en de tweede voor het risico lichamelijke schade.  
Verplichte verzekering  

waarborgen De burgerlijke aansprakelijkheid met rechtsbijstand, met 
uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid 

maatschappij Axa 

polisnummer 730.511.013 

 
Vrije verzekeringen 

waarborgen Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij 
ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk 
of op weg naar- en van de activiteiten 

maatschappij Ethias 

polisnummer In aanvraag 
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6. Andere verplichtingen: 

Hou goed de tijd in het oog. Na jou komen er nog deelnemers die het water op willen. Kom 
dus binnen de voorziene 1,5 uur terug aan het onthaal bij de maakleerplek voor uitcheck, 
tenzij er bij incheck andere afspraken werden gemaakt. 

 

7. Privacy: 

Bij jouw deelname aan onze actie verwerken we ook jouw persoonsgegevens. Deze zijn 
voornamelijk jouw naam, emailadres, ons contract en jouw reservatiegegevens. Deze 
verwerken wij voor de uitvoering van ons contract (art. 6.1.b AVG) en doen dit uitsluitend 
voor de goede afhandeling van jouw reservatie, jouw kajaktocht, de in- en uitcheck, jouw 
verzekering en de nazorg. We houden jouw gegevens tot één jaar na jouw deelname bij. 

Je hebt het recht op informatie over en inzage in je persoonsgegevens en de verbetering of 
wijziging ervan. Aangezien je gegevens essentieel zijn voor de uitvoering van ons contract, 
kan je je niet verzetten tegen de verwerking van je gegevens zonder ons contract te 
beëindigen. Je mag de beperking van onze verwerking vragen, alsook de doorgifte van jouw 
gegevens aan derden en/of kopij van jouw gegevens vragen. Onder bepaalde voorwaarden 
mag je eveneens verzoeken tot verwijdering van jouw gegevens. 

Om je rechten uit te oefenen, neem je contact op met ons op via 
info@leuvenriverupcycling.be. Ook als je vragen of klachten mocht hebben bij onze 
verwerking, kan je op hetzelfde adres terecht.  

Daarnaast heb je steeds het recht om klacht neer te leggen bij de Belgische 
Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link of door contact op te nemen met de GBA, 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be 

Een klacht laat een voorziening voor een gewone rechtbank onverlet. Bij schade kunt u ook 
schadevergoeding eisen. 

 

8. Varia: 

Reservaties worden tijdig geannuleerd, zonder kosten voor de Deelnemer, ten laatste een dag 
voor aanvang van de reservatie, via info@leuvenriverupcycling.be . 

Deze Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de deelname aan het “Leuven River 
Upcycling” initiatief en alles wat er betrekking op heeft, en sluiten iedere toepassing van 
andere voorwaarden of afspraken uit.  

Dit contract is onderworpen aan Belgisch recht. Bij eventuele betwistingen, conflicten of 
vorderingen zullen partijen steeds te goeder trouw een poging doen om een minnelijke 
regeling te treffen. Mocht een minnelijke regeling mislukken, zijn de rechtbanken te Leuven 
exclusief bevoegd om te oordelen over het gerezen geschil. 

 

Datum:  ________________________________ 

Naam:  ________________________________ 

Handtekening: ________________________________ 

Gegevens organisatie:  

___________________ 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen
mailto:contact@apd-gba.be

