
Vrijwaring aansprakelijkheid en aanvaarding van risico 

Hiermee verklaar ik door ondertekening van deze verklaring Obstacle Skillz nimmer aansprakelijk te zullen 

stellen. 

Ik, (naam)___________________________________ verklaar hierbij dat ik op de hoogte ben van de risico’s en 

gevaren bij Obstacle Skillz. 

 • 1)  Ik weet dat aan de Obstacle skillz training risico’s verbonden zijn.

 • 2)  Ik zie ten opzichte van alle Obstacle skillz medewerkers in de ruimste zin des woords 

(hierna te noemen: gevrijwaarde partij) af van schadeaanspraken in welke vorm dan ook, voor schade-

gevallen welke kunnen onstaan in samenhang met de Obstacle skillz activiteiten. Het afzien van 

schadeaanspraken geldt in het bijzonder voor verwondingen in welke vorm dan ook. Dit geldt ook indien 

deze verwondingen mijn dood tot gevolg hebben. Ook mijn erfgenamen kunnen als gevolg van deze 

vrijwaringsverklaring geen aanspraken tegenover de gevrijwaarde partij geldend maken. Ik verklaar dan 

ook uitdrukkelijk dat geen schadeclaim zal worden ingediend tegen de gevrijwaarde partij noch door 

mijzelf, noch door mijn familie, erfgenamen of voogd. 

 • 3)  Ik aanvaard, wanneer ik deelneem aan de Obstacle skillz activiteiten van de gevri-

jwaarde partij, persoonlijk alle risico’s voor enig letsel of schade in samenhang met de Obstacle skillz 

activiteiten van de gevrijwaarde partij, die door mijn inschrijving en deelname zou kunnen ontstaan. Dit 

geldt met betrekking tot alle soorten risico ‘s, zowel voorziene als onvoorziene. 

 • 4)  Ik verklaar over een goede gezondheid te beschikken. 

 • 5)  Ik begrijp dat deze verklaring als overeenkomst bindend is, uitdrukkelijk niet alleen ter 

informatie bedoeld is en ik verklaar dat ik dit document uit vrije wil heb ondertekend. 

Handtekening: _________________ Datum: ___________ 

Handtekening: _________________ Datum: ___________ ouder / voogd (bij minderjarigheid) 

Ik ben mij ervan bewust dat ik door ondertekening van deze verklaring Obstacle Skillz van iedere 

aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook vrijstel, ook financiële schade die door mijzelf mijn rechtsverte-

genwoordiger en andere partijen als gevolg van mijn deelname aan de Obstacle skillz activiteiten zou 

kunnen ontstaan.

Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens ( evenementen, activiteiten, wedstrijden ) van 
onze organisatie en het gebruik hiervan op onze ( website, sociale media, flyers, posters, 
advertenties ).
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