Vrijwaringsformulier
HAPPY KITESURF
https://happykitesurfschool.nl
Hierbij verklaar ik voor het deelnemen aan kitesurflessen en het gebruiken van een
kiteboardmaterialen of andere uitrusting van Happy Kitesurf School dat:

JA

1

ik begrijp en bewust ben dat kitesurfen gevaarlijk en niet zonder risico is. En dat zelfs
voorzichtigheid, instructies en expertise de kans op ongelukken niet uitsluit;

☐

2

Ik deelneem op vrijwillige basis aan de kitesurflessen en dat dit geheel geschiedt op eigen risico
en onder eigen verantwoordelijkheid;

☐

3

de Happy Kitesurf School geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade of letsel als gevolg van
deelname aan de kitesurflessen;

☐

4

deze uitsluiting van aansprakelijkheid ook geldt voor vervolgschade van letsel of overlijden;

☐

5

Ik vrijwaar de Happy Kitesurf School voor aansprakelijkheid voor schade als gevolg veroorzaakt
door handelen of nalaten van een andere cursist;

☐

6

Ik onderschrijf dat de Happy Kitesurf School niet aansprakelijk is voor diefstal, verlies of
beschadiging van mijn eigendommen of eigendommen van derden;

☐

7

Ik verklaar dat ik een geoefend zwemmer ben in open water en onder de omstandigheden op de
locatie van de kitesurflessen;

☐

8

Ik ben niet onder invloed van verdovende middelen, drugs, alcohol of medicijnen;

☐

9

Ik verklaar bekend te zijn met het feit dat voor deelname een goede psychische en fysieke
gezondheid vereist zijn;

☐

10 Ik bevestig dat Happy Kitesurf School mij de kans heeft gegeven om dit document te lezen en dat
het niet op het laatste moment ter beschikking is gesteld;

☐

11 Ik verklaar tenminste 18 jaar oud te zijn, of dat ik als ouder of wettelijke vertegenwoordiger
toestemming verleen voor het deelnemen aan de kitesurflessen;

☐

12 Ik toestemming geef om mijn persoonlijke informatie te delen met IKO om mijn IKO certificaat te
kunnen ontvangen.

☐

Ik heb deze vrijwaring gelezen, volledig begrepen, en onderteken deze op vrijwillige basis.
Datum:
Naam van cursist:

Handtekening van cursist of wettelijke
vertegenwoordiger:

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van fotokopie, scan of
welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de happykitesurfschool.nl als u deze tekst wilt
gebruiken. ©Eric Plugge contact@happykitesurfschool.nl.

