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Beste deelnemer, beste deelneemster.
Hartelijk welkom op d’ Oare Kant.
Ik hoop dat je tijdens je verblijf op de woonboot alle activiteiten in en om het water zo kunt
gaan doen als je bij zelf hebt voorgenomen
Helaas kan een ongeluk in een klein hoekje zitten en daarom vraag ik je echter vooraf de
onderstaande verklaring in te vullen, zodat ik niet wettelijk aansprakelijk gesteld kan worden bij
het ontstaan van calamiteiten.
Wil je daarom zo vriendelijk zijn om dit kaartje volledig in te vullen?
Gezondheidsverklaring:
Ondergetekende verklaart:
✜ Ondergetekende acht zichzelf, wat betreft gezondheid en conditie, fysiek in staat hieraan
deel te nemen zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
✜ Ondergetekende heeft alle medische en/of conditionele bijzonderheden, die voor een veilige
deelname van belang kunnen zijn, schriftelijk op dit formulier gemeld.
voorletters en achternaam:
adres:
________________
postcode:
________________
woonplaats
________________
e-mail adres
geboortedatum
paspoortnummer

_______________
________________
________________

Te melden bijzonderheden:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
handtekening . .

Uitsluiting aansprakelijkheid
Deelname is geheel op eigen risico en de deelnemer draagt zelf verantwoordelijkheid voor civiele en strafrechtelijke
aansprakelijkheid voor alle door hemzelf of door zijn voertuig aangerichte schade. Deelnemers zijn verplicht zichzelf
afdoende te verzekeren tegen ziektekosten, ongevallen en/of overige verzekeringen die noodzakelijk geacht worden in
het kader van een dergelijk evenement. De deelnemer ziet door ondertekening van deze
aansprakelijkheidsuitsluitingsverklaring af van het nemen van gerechtelijke stappen of juridische maatregelen tegen de
organisator of degenen die werkzaam zijn namens de organisatie, in het geval van een ongeval of schade die op enigerlei
wijze ontstaat in samenhang met het deelnemen aan dit evenement. Door ondertekening van deze verklaring is de
deelnemer bekend met het feit dat bij een ongeval op geen enkele wijze de organisatie aansprakelijk kan worden gesteld
voor persoonlijke of materiële schade van welke aard dan ook. Verder dient u alle aanwijzingen van met wetshandhaving
belaste personen, dan wel aanwijzingen van de organisatie of daartoe aangewezen personen strikt op te volgen en houdt u
zich aan de van toepassing zijnde bepalingen in de ter plaatse geldende Water/Wegenverkeerswet.
Ik ben akkoord met de deelnamevoorwaarden en meld me voor het bovengenoemde evenement aan. (Voor personen onder
de 18 jaar is toestemming nodig van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger middels een handtekening.) Indien ikzelf
om welke reden dan ook niet kom opdagen, heb ik geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld. In overige gevallen
kant in overleg met deelnemer het inschrijfgeld worden terugbetaald onder aftrek van boekings- en administratiekosten.
Door ondertekening bevestig ik dat ik van alle voorwaarden op de hoogte ben en het aanmeldingsformulier volledig en naar
waarheid heb ingevuld.
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