Vrijwaring/gezondheids verklaring
Deelnemer:

Vastgelegd in de algemene voorwaarden Offshore
events:
6.1 Iedere Deelnemer neemt op eigen risico deel aan het
evenement.

Iedere deelnemer dient deze vrijwaring te
tekenen en af te geven voordat men aan boord
van een RIB stapt.

6.2 OSE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waaronder
geheel of gedeeltelijk verlies van goederen, met inbegrip van gevolgen letselschade die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de
ruimste zin des woords, tenzij er sprake is van
grove schuld/nalatigheid en/of opzet.

U gaat deelnemen aan een activiteit van Stichting
Offshoreevents(OSE). Deze activiteit is een adventure
sport. U bent ervan op de hoogte dat deze activiteit een
verhoogd risico met zich meebrengt voor u en uw
mededeelnemers. Middels het tekenen van deze
verklaring gaat u akkoord met de algemene
voorwaarden Offshore events:

6.3 OSE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, waaronder
geheel of gedeeltelijk verlies van goederen, met inbegrip van gevolgen letselschade die het gevolg is van het handelen of nalaten van
Partners, een en ander in de ruimste zin des woords.

1. De RIB-experience die u gaat doen, doet u
geheel voor eigen risico
2. U kunt voordat de activiteit begint altijd
kosteloos annuleren indien u niet in staat bent
deel te nemen aan deze activiteit door fysieke of
psychische problemen.
3. U dient een persoonlijke WA verzekering te
hebben afgesloten. Zelfstandigen dienen een
eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering te
hebben afgesloten.
4. U heeft geen nek, rug of knieklachten ,
hartklachten of BENT NIET ZWANGER!
5. U acht zich zelf fysiek in staat deel te nemen
aan dit event
6. U bent minimaal 16 jaar of ouder of onder
begeleiding van een ouder of voogd
7. een minimale lengte van 1 meter en 50
centimeter – maximaal gewicht van 125
kilogram met een maximale BMI van 35 bereken
Schippers kunnen u op basis van hun inzicht u altijd
weigeren. Uw en onze Veiligheid staat bij ons voorop

Naam:
Geboortedatum:
Handtekening voor vrijwaring:

6.4 OSE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een
verergering van bestaand letsel. De deelnemer verplicht zich, voordat
hij aan het evenement deelneemt, eventuele lichamelijke problemen,
beperkingen of risico's voor aanvang van het evenement te melden.
Daarnaast bevestigt de deelnemer door aan het evenement deel te
nemen, dat hij kennis heeft genomen van, of al dan niet pro-actief
heeft geïnformeerd naar, de risico’s, instructies en voorwaarden.
6.5 Maximale aansprakelijkheid
Indien er sprake is van grove schuld/nalatigheid en/of opzet door OSE
of haar medewerkers of contractanten is OSE voor een maximaal
bedrag aansprakelijk. Voor deze aansprakelijkheid heeft u een
verplichte ongevallenverzekering afgesloten.
A Bij overlijden € 50.000,B Bij blijvende Invaliditeit € 100.000,Indien deelnemer deze maximale aansprakelijkheid niet accepteerd
kan deze de RIB-tocht kosteloos annuleren.
6.6 Deelname door groepen(meer dan 4 deelnemers)
Deelnemers die in groepsverband deelnemen aan de RIB-Experience
dienen minimaal 2 dagen voor aanvang van het event van deze
vrijwaring op de hoogte te worden gesteld. Indien deelnemer niet
wenst deel te nemen aan het event dan kan dit kosteloos worden
geannuleerd tot de termijn van 2 dagen voor aanvang van het event.
Daarna is de deelnemer verplicht tot het voldoen van de kosten zoals
afgesproken in de bevestiging/offerte.
Artikel 7 Vrijwaring
De deelnemer vrijwaart OSE, haar Partners, alsmede haar werkgever,
de opdrachtgever en/of eventueel ingeschakelde hulppersonen, voor
alle aanspraken door derden, inclusief deelnemers, welke op enigerlei
wijze verband houden met het evenement.
Artikel 8 Verplichtingen van de Deelnemer
10.1 De Deelnemer is verplicht de instructies en aanwijzingen welke hij
of zij krijgt van
OSE of de Partner direct en volledig op te volgen.
10.2 De Deelnemer is verplicht de situatie omtrent zijn/haar
gezondheid en lichamelijke
toestand naar waarheid te vermelden voor aanvang van het
evenement.
10.3 Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water dient in het
bezit te zijn van een zwemdiploma.
Artikel 9 Uitsluiting van deelname
9.1 OSE of haar Partner heeft het recht een deelnemer van verdere
deelname uit te sluiten indien deze:
- opgedragen regels niet naleeft
- zich zodanig gedraagt dat dit hinder of gevaar oplevert
- zijn mededeelnemers hindert of in gevaar brengt
- moedwillig schade veroorzaakt aan materialen en/ of inventaris,
andere deelnemers en/ of hun persoonlijke bezittingen;
- in kennelijk staat van dronkenschap en/of drugsgebruik is
9.2 Bij een uitsluiting op basis van artikel 9.1 wordt geen vergoeding
toegekend of restitutie verleend.

