Deelnemersverklaring eigen risico en validiteit
Minderjarigen

Beste deelnemer,
Voor jouw en onze zekerheid en veiligheid is ZapTeam aangesloten bij Sport Institute Europe.
Zij vragen van ons om voor elke activiteit een validiteitsverklaring te kunnen overleggen. Deze
validiteitsverklaring dient door de meerderjarige begeleider van de groep te worden ingevuld en
ondertekend. Zonder ondertekende validiteitsverklaring kan ZapTeam geen activiteiten begeleiden.

Minderjarigen
▪

Deze gehele deelnemersverklaring geldt ook voor de minderjarigen die onder jouw toezicht
meekomen. Jij tekent voor hen. Ben je niet zelf de wettelijk vertegenwoordiger van de
minderjarige dan sta je ervoor in dat je toestemming voor deelname hebt gekregen van de
wettelijk vertegenwoordiger.

Fit & gezond
▪

▪
▪

Je gaat lekker actief aan de slag. De activiteiten kunnen behoorlijke inspanning vergen. Je dient
daarom voldoende fit te zijn. Met dit formulier verklaar je dat je fysiek en mentaal voldoende
fit bent.
Twijfel je of je veilig kan deelnemen, doe navraag bij jouw arts.
Meld relevante zaken betreft je gezondheid bij ons en i.v.t. de instructeur(s) die jou begeleiden.

Veiligheid
▪
▪
▪
▪

Jouw veiligheid en die van anderen is belangrijk. Daar zorgen we samen voor. Wij nemen
gepaste maatregelen om een veilige activiteit te verzorgen.
Luister goed naar de uitleg. Jij dient onze instructies en aanwijzingen goed op te volgen.
Gedraag je verstandig en gepast. Houd je aan de huisregels en andere veiligheidsregels.
Deelname onder invloed van alcohol of verdovende middelen is niet toegestaan.

Eigen risico
▪

We bieden sportieve recreatie aan. Letsel/ernstig letsel/blessures zijn bij onze activiteiten
ondanks gepaste veiligheidsmaatregelen niet volledig uit te sluiten. Deelname geschiedt
daarom op eigen risico.

Wij zullen de persoonsgegevens van u verwerken overeenkomstig onze privacyverklaring. Deze is te vinden op zapteam.nl/privacy-beleid
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Aansprakelijkheidsbeperking
▪
▪
▪
▪
▪

Onze aansprakelijkheid en die van onze medewerkers en hulppersonen voor persoonlijk letsel
is tenminste beperkt tot het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekering dekt en uitkeert.
Aansprakelijkheid voor schade aan zaken, waaronder beschadigde kleding, is uitgesloten.
Nadere aansprakelijkheidsbeperkingen staan opgenomen in de algemene voorwaarden.
Klachten/vorderingen dien je zo spoedig mogelijk bij ons schriftelijk te melden. Vorderingen,
ook t.a.v. (letsel)schade, verjaren na één jaar. Deze vorderingen vervallen na twee jaar.
De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor zover wij de schade opzettelijk of bewust
roekeloos hebben veroorzaakt.

Algemene voorwaarden en huisregels
▪

Onze algemene voorwaarden en huisregels zijn van toepassing. De huisregels en algemene
voorwaarden kan je vinden op onze website zapteam.nl/voorwaarden.

Door ondertekening geeft u aan kennis te hebben genomen van - de inhoud van deze
deelnemersverklaring, de huisregels en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden - en
hiermee akkoord te zijn.

Voor– en achternaam
…………………………………………………………………………………………………….

Datum

……………………………

Handtekening :

Wij zullen de persoonsgegevens van u verwerken overeenkomstig onze privacyverklaring. Deze is te vinden op zapteam.nl/privacy-beleid

