Beste meneer of mevrouw,
Voordat u samen met onze schipper een mooie tocht gaat varen, willen we graag dat u onderstaande aandachtig doorleest.
Onze schippers zijn allemaal opgeleid om met u op een zo comfortabel mogelijke manier het water op te gaan.
De ribs zijn hier ook voor uitgerust en hebben een evenredig motorvermogen en niet het maximale vermogen.
U ontvangt van ons uiteraard een goedgekeurd zwemvest en indien nodig een pak dat waterbestendig is.
De schipper heet u straks welkom aan boord en zal daar nog het een en ander uitleggen zodat u veel plezier kunt beleven tijdens
de vaartocht.
Helaas is het door alle regelgeving en de benodigde verzekeringen in Nederland zo dat wij verplicht zijn u de onderstaande
vragen in te laten vullen.
Wanneer u niet alle vragen positief kan beantwoorden, is het helaas niet mogelijk om deel te nemen aan de Gastenvaart.
Dat is één van de redenen dat wij u vooraf dit formulier laten invullen. Wij willen voorkomen dat wij u moeten teleurtstellen bij
de afvaart.
Stichting Sailservice heeft een P&I verzekering, deze wordt verzorgd door Verschelling Assurantiën.
Instructies voor het veilig varen met een RIB
- Volg de aanwijzingen en de instructies van de schipper op.
- Het dragen van een reddingsvest is verplicht voordat u aan boord gaat.
- Het zitten en/of staan op plekken anders dan uw Jockey seat is niet toegestaan
-Mobiele telefoons, (video)camera’s en andere waardevolle zaken. Wij adviseren u deze niet mee te nemen aan boord.
Wilt u deze toch meenemen, dan is dit geheel voor eigen risico en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verlies
of beschadiging. Er is een kleine opberg mogelijkheid onder uw Jockeyseat maar die is niet waterdicht.
- Houd u zich goed vast tijdens het varen met de RIB. Zorg dat u tijdens het varen met licht gebogen benen staat,
zodat u de eventuele klappen kunt opvangen met uw bovenbenen.
- Wilt u stoppen, steek dan uw arm op met een vuist en roep met luide stem “STOP” naar de schipper.
- Personen onder de 16 jaar worden alleen aan boord toegelaten indien ze worden begeleid door een volwassene.
Hierbij verklaart u:
-

De instructie te hebben gelezen en gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen.
Volledig gezond te zijn, geen last te hebben van gewrichts en/of spierklachten. Geen knie en/of rugklachten te hebben.
Geen hoge bloeddruk of hartklachten te hebben. Niet zwanger te zijn.
Geen andere medische aandoeningen te hebben, die van invloed kunnen zijn op het varen aan boord van een RIB.
Niet onder invloed te zijn van alcohol of drugs.
Geen medicijnen te gebruiken die van invloed kunnen zijn op de reactiesnelheid.
De deelnemer verklaart met zijn/haar ondertekening de waiver aandachtig te hebben gelezen en te begrijpen.
Stichting Sailservice houdt zicht het recht voor om fotografisch of andere opname die tijdens een activiteit zijn
gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Stichting Sailservice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen of kwetsing,
aan de deelnemer gedurende de activiteit. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld en/of bewuste roekeloosheid van de
schipper en medewerkers van Sailservice.
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