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Afstandsverklaring & vrijwillige aanvaarding van risico‘s 
 

Graag zorgvuldig lezen, invullen en ondertekenen.  

• Mocht de deelnemer jonger zijn dan 18 jaar, dan ondertekenen de ouders/voogd/ 

wettelijk vertegenwoordiger namens de minderjarige persoon. 

• Dit formulier dient door iedere excursieganger die aan een snorkelmonitoringstocht 

deelneemt ingevuld en ondertekend te worden, echter: 

• Indien een groepgroepgroepgroep deelneemt aan een excursie, dan mag de organisator namens alle 

deelnemers dit formulier ondertekenen, mitsmitsmitsmits hij de deelnemers informeert over de 

algemene voorwaarden. 

 

    

Ondergetekende(n),Ondergetekende(n),Ondergetekende(n),Ondergetekende(n),    

 

Voornaam + achternaam:   

  

Geboortedatum:   

 

Straat + huisnummer:   

 

Postcode + stad:   

 

Email:   

 

□ ondertekent als organisator namens de groep (naam organisatie): 

 

  

    

Hierna aangeduid alHierna aangeduid alHierna aangeduid alHierna aangeduid als ‘deelnemes ‘deelnemes ‘deelnemes ‘deelnemer’, verklaartr’, verklaartr’, verklaartr’, verklaart    voor zichzelf ofvoor zichzelf ofvoor zichzelf ofvoor zichzelf of    namens de hieronder genoemde namens de hieronder genoemde namens de hieronder genoemde namens de hieronder genoemde 

minderjarige minderjarige minderjarige minderjarige perspersperspersooooonononon    of of of of groepgroepgroepgroep    deelnemersdeelnemersdeelnemersdeelnemers, gezamenlijk aan te , gezamenlijk aan te , gezamenlijk aan te , gezamenlijk aan te duiden als ‘Deelnemers’:duiden als ‘Deelnemers’:duiden als ‘Deelnemers’:duiden als ‘Deelnemers’:    

 

□ Naam deelnemer:   

 

□ Namens de naam deelnemer (indien minderjarig):  
 

Geboortedatum minderjarige:   
 

 

□ Naam groep/Naam groep/Naam groep/Naam groep/organisatieorganisatieorganisatieorganisatie: : : :         
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Deelnemers vDeelnemers vDeelnemers vDeelnemers verklarenerklarenerklarenerklaren::::    

De door Verkade Stadsgrachten gehanteerde Algemene Voorwaarden, zoals hieronder 

aangegeven, te hebben gelezen, zich van de inhoud bewust te zijn en deze Algemene 

Voorwaarden hierbij onvoorwaardelijk te accepteren. Uitgebreidere Algemene voorwaarden 

zijn te downloaden op http://www.onderwaterinleiden.nl en www.stadsgrachten.nl. 

Onderstaande Algemene Voorwaarden van Verkade Stadsgrachten vormen een integraal 

onderdeel van deze afstandsverklaring. 

 

 

Ondertekend te   (stad), Nederland, op (datum)   

 

door de meerderjarige deelnemer(s)/organisator: 

 

 

 

   (handtekening) 

  

 

Algemene voorwaarden m.b.t. rondleidingen en excursies: 
 

Artikel Artikel Artikel Artikel 1111. Rondleidingen (incl. . Rondleidingen (incl. . Rondleidingen (incl. . Rondleidingen (incl. ((((persoonlijkepersoonlijkepersoonlijkepersoonlijke))))    excursiesexcursiesexcursiesexcursies    en snorkelmonitoringen snorkelmonitoringen snorkelmonitoringen snorkelmonitoring))))    
1. Het aanvragen van een rondleiding kan via de website. Hier staan ook de actuele prijzen genoemd. 

2. Het onderwerp van de rondleiding wordt door opdrachtgever in overleg met Verkade 

Stadsgrachten bepaald.  

3. De tarieven voor een rondleiding zijn afhankelijk van het onderwerp, de duur, het aantal personen 

en evt. bijkomende kosten (materiaalhuur). Zie hiervoor de actuele prijslijst op de website. 

    

Artikel Artikel Artikel Artikel 2222. . . . VeiligheidVeiligheidVeiligheidVeiligheid    
Verkade Stadsgrachten neemt tijdens snorkelmonitorings- en opruimwerk alle maatregelen die nodig 

zijn voor een veilig verloop, zoals aangegeven in het gedoogbesluit inzake het Project 

Vissenmonitoring in Havenwijk-Zuid (kenmerk gemeente Leiden: Z/15/244743 H150729). 

 

Artikel Artikel Artikel Artikel 3333. . . . Eigen risicoEigen risicoEigen risicoEigen risico    
Indien men deelnemt aan een vissenmonitoringstocht georganiseerd door Verkade Stadsgrachten, zijn 

eventuele risico’s op uitglijden, in het water belanden en/of schade aan kleding en apparatuur (zoals 

camera’s en telefoons) voor rekening van de deelnemer.  

 

Artikel Artikel Artikel Artikel 4444.... Aansprakelijkheid en afstandsverklaringAansprakelijkheid en afstandsverklaringAansprakelijkheid en afstandsverklaringAansprakelijkheid en afstandsverklaring 
Indien men deelneemt aan een snorkelsnorkelsnorkelsnorkelactiviteitactiviteitactiviteitactiviteit in de stadsgrachten, georganiseerd door Verkade 

Stadsgrachten, dient voorafgaand aan deze activiteit bovenstaande afstandsverklaring te zijn 

ondertekend. Dit formulier is ook te downloaden vanaf de website en moet voorafgaand aan de 

tocht worden overhandigd aan de excursieleider. 

 

Artikel Artikel Artikel Artikel 5555....    Schade, letsel en Schade, letsel en Schade, letsel en Schade, letsel en beschadiging/kwijtrakenbeschadiging/kwijtrakenbeschadiging/kwijtrakenbeschadiging/kwijtraken    van eigendommenvan eigendommenvan eigendommenvan eigendommen 
Verkade Stadsgrachten is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel of schade aan de gezondheid, 

tijdens of ten gevolge van de (snorkel)excursies, noch voor beschadiging of kwijtraken van eigen 

materialen van deelnemers (incl. camera’s e.d.).  


