Deelnameformulier SUP&SURF Nijmegen 2018
Voor en achternaam deelnemer
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer
Mailadres
Algemene voorwaarden:
Deelnemers = personen m/v die materiaal huren en/of deelnemen aan (begeleide) activiteit.
SUP & SURF NIJMEGEN = bedrijf welke zorgt draagt voor verhuur, (niet)begeleide activiteiten en instructie.
1. Deelnemer verklaart in goede gezondheid te verkeren en in het bezit te zijn van een zwemdiploma, dan
wel te beschikken over een goede zwemvaardigheid.
2. Deelnemers verklaren niet onder invloed te zijn van drugs en/of alcohol. Gebruik en/of onder invloed zijn
van drugs en/of alcohol is tijdens de activiteit/huurperiode niet toegestaan.
3. Deelnemers verklaren niet zwanger te zijn ten tijde van de activiteit/huurperiode.
4. Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en een ingevuld en
ondertekend formulier. SUP & SURF NIJMEGEN zal deze gegevens niet aan derden verstrekken.
5. SUP & SURF NIJMEGEN zorgt ervoor dat het materiaal dat verstrekt wordt in goede staat verkeert.
6. Deelnemers dragen zorg voor het gehuurde materiaal. Bij het kwijtraken van een peddel of schade aan
een peddel brengen wij € 75, in rekening.
7. Bij (im)materiële schade aan derden zullen de kosten verhaald worden bij deelnemer(s).
8. Voor het door u opgegeven aantal deelnemers reserveren we materiaal, dit materiaal kunnen we die
dag dus niet meer verhuren aan andere mensen, daarom ontvangt u op basis van dit aantal een factuur.
Zijn er uiteindelijk op de dag van het uitje minder deelnemers dan wordt dit niet meer verrekend.
9. SUP & SURF NIJMEGEN behoudt zich het recht voor foto’s te maken en deze te mogen plaatsen op
hun website en/of hun Social Mediaaccounts.
10. SUP & SURF NIJMEGEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van
welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten
gevolge van de activiteit/ huurperiode.
11. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove
schuld door SUP & SURF NIJMEGEN. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de
huur van de betreffende vaart.
12. Deelnemers zullen te allen tijde de fatsoensnormen geldend op en rond het water naleven. De
deelnemers respecteren de natuurlijke omgeving met de daarbij behorende regels.
13. Deelnemers verklaren akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden en kennis te hebben genomen
van de bijbehorende instructie welke mondeling is uitgevoerd.
14. Deelnemers huren materiaal en/of neemt deel aan activiteit geheel op eigen risico.
Op de volgende pagina kunt u de namen van de deelnemers invullen.
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Leeftijd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Voor akkoord getekend, Nijmegen
_______________________________________
Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar dan dient een van de ouders/verzorgers dit formulier te ondertekenen.

Naam en Handtekening

_______________________________________

