Vrijwaring van aansprakelijkheid Philippine
Ondergetekende bevestigt hierbij dat zijn/haar
zoon/dochter met de naam ___________________________________________________________________
gedurende het zeilseizoen (1 april t/m 30 oktober) aan één of meerdere tochten op de
Philippine (‘Pi’) zal deelnemen en verklaart akkoord te zijn met het volgende:
1. Ondergetekende is zich ervan bewust dat zeilen weliswaar een leuke activiteit is,
maar niet zonder risico's voor de deelnemers en hun eigendommen.
2. Ondergetekende weet dat de schippers en bemanning van de Pi (het OT) vrijwilligers
zijn van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roeivereeniging (KNZ&RV) en geen
professionele schippers of bemanningsleden zijn.
3. Hoewel de eindbestemming van alle tochten de haven in Muiden is, is het vanwege
weers- of andere omstandigheden mogelijk dat een tocht elders eindigt. De
deelnemer zal vanaf deze andere eindbestemming zelf voor vervoer dienen zorg te
dragen.
4. Naast de onkostenvergoeding die voor aanvang van een zeiltocht dient te worden
betaald, dienen Jeugdzeilers die gedurende een seizoen meer dan 5 dagen meezeilen
op de Philippine de Jeugdzeilbijdrage te voldoen aan de KNZ&RV ten bedrage van
€100.
5. Door deelname aan de Pi tochten geeft u expliciet toestemming aan de KNZ&RV dat
de tijdens de tochten gemaakte foto- en filmopnamen waarop uw kind te zien is
gebruikt kunnen worden voor de website en andere uitingen van de KNZ&RV.
6. De KNZ&RV, haar leden en bestuurderen, de Stichting tot bevordering van zeilen op
wijd water door jongeren (de Stichting), haar bestuursleden en het OT kunnen
nimmer aansprakelijkheid aanvaarden voor iedere schade die het gevolg mocht zijn
van deelname aan deze activiteit. Ondergetekende accepteert deze uitsluiting van
aansprakelijkheid, en zal voornoemde personen en entiteiten vrijwaren ten aanzien
van dergelijke aansprakelijkheid.
7. Onverminderd het voorgaande, is de eventuele aansprakelijkheid van de voornoemde
personen en entiteiten beperkt tot het bedrag dat krachtens de door de KNZ&RV
afgesloten verzekering in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Genoemde
verzekering kan slechts in zeer beperkte mate of niet in dekking voorzien zodat de
deelnemers zelf zorg dienen te dragen voor adequate verzekering, met uitsluiting van
regres op de KNZ&RV, haar leden en bestuursleden, de Stichting en haar
bestuursleden en het OT.
Getekend op ______________________ (datum)

_______________________________________ (handtekening)

Naam ouder(s)/verzorger(s)
1.
2.
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