VERKLARING DEELNAME EIGEN RISICO

Verklaring deelname eigen risico aan een activiteit van Unlock
Adventures, gevestigd te Ede
VERKLARING
Deelname aan (een) Activiteit(en) van Unlock Adventures kan slechts geschieden als deze verklaring door
de Deelnemer gelezen en akkoord bevonden is.
•
De Deelnemer heeft eventuele bij hem bekende medische, conditionele en/of psychische bijzonderheden
en/of belemmeringen uit zichzelf schriftelijk aan Unlock Adventures gemeld.
•
Het is de Deelnemer bekend hij/zij bij (één of meer van) onderstaande indicaties niet, of in beperkte mate
kan deelnemen aan de activiteit(en) van Unlock Adventures:






Matig tot ernstig verhoogde bloeddruk
Hartfalen
Angina pectoris
Beroerte of hartaanval in recent verleden
Epilepsie






Nierfalen
Zwangerschap
Recent doorgemaakte operaties
Ernstige astma

Het is de Deelnemer bekend dat bij (één of meer van) onderstaande indicaties voorzichtigheid geboden is
bij deelname aan de activiteit(en) van Unlock Adventures
 Slechte lichamelijke conditie
 Nierfunctieverlies
 Kortademigheid
 Mentale stress
 Migraine
 Ernstige maag-/darmproblemen
Deelnemer realiseert zich dat deze opsommingen slechts enkele voorbeelden betreffen en dat het de
verantwoordelijkheid van Deelnemer zelf is om Unlock Adventures voor deelname aan de Activiteit(en) te
informeren over andere mogelijke belemmeringen en/of beperkingen waarvan Deelnemer kennis draagt.
•
De Deelnemer verklaart dat hij/zij zich, voor wat betreft zijn/haar geestelijke en lichamelijke gezondheid en
conditie, in staat acht om deel te nemen aan de activiteit. Bij twijfel heeft Deelnemer te allen tijde de eigen
verantwoordelijkheid om vóór aanvang van de Activiteit(en) zijn/haar arts/ specialist te raadplegen.
•
Het is de Deelnemer bekend dat deelname volledig op eigen risico geschiedt en gaat hiermee akkoord.
•
De Deelnemer verklaart volledig nuchter en niet onder invloed van drank of drugs mee te doen aan de
workshop.
•
Het is de Deelnemer bekend dat Unlock Adventures te allen tijde het recht heeft de Deelnemer van
deelname uit te sluiten of deelname te onderbreken indien Unlock Adventures of de betreffende
instructeur(s) van mening is/zijn dat deelname niet verantwoord is of dat deelname de Deelnemer zelf of
anderen in gevaar brengt of kan brengen.
•
De Deelnemer verklaart door ondertekening van deze verklaring kennis te hebben genomen van de
algemene voorwaarden van Unlock Adventures zoals beschreven in het document op
www.unlockadventures.nl/voorwaarden
•
Deze algemene voorwaarden bevatten in artikel 17 beperkingen en uitsluitingen van mogelijke
aansprakelijkheid van Unlock Adventures en/of door Unlock Adventures in te zetten instructeur(s).
Deelnemer heeft deze beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid doorgelezen en gaat hiermee
akkoord.

