Voor dat u samen met onze schipper een mooie tocht
gaat varen, willen we graag toch even dat u onderstaande
even aandachtig doorleest en ondertekent.
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. Indien u dit niet heeft
omgedaan, kunnen wij u niet aan boord nemen.
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.
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.

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.
De deelnemer verklaart met zijn/haar ondertekening de weaver aandachtig te hebben
gelezen en heeft begrepen.
Datum:

Naam:
Handtekening:

Stichting Sailservice houdt zicht het recht voor om fotografisch of andere opname die tijdens een
activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden.
Datum

Handtekening
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