DEELNEMERSVERKLARING
De ondergetekende:
Voorletters en achternaam:

...................................................................

Adres Postcode en woonplaats:

...................................................................

Telefoonnummer:

...................................................................

Geboortedatum:

...................................................................

Hierna te noemen: de “deelnemer”.
Deelnemer verklaart door ondertekening van deze verklaring akkoord te zijn met het volgende:
1.

De deelnemer heeft voorafgaand aan de activiteit alle persoonlijke omstandigheden gemeld die redelijkerwijs
van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit, daaronder begrepen medische of conditionele
bijzonderheden. Bijzonderheden:

_________________________________________________________________

De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij / zij in voldoende staat is aan een
activiteit deel te nemen.
2.

De deelnemer erkent dat de uitvoering van de activiteit mede afhankelijk is van de plaatselijke
(weers)omstandigheden. The Events Bakery heeft het recht de activiteit, zoveel mogelijk in overleg met de
deelnemer, geen doorgang te laten vinden, te wijzigen of te beëindigen indien de situatie ter plekke dit vereist,
bijvoorbeeld in verband met de veiligheid of de fijnmechanica van de voertuigen.

3.

De deelnemer wordt sterk aanbevolen voor aanvang van de activiteit of het evenement een adequate
ongevallen en / of aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

4.

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van The Events Bakery om de goede uitvoering
van de overeenkomst en het welslagen van de activiteit te bevorderen.

5.

De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal en faciliteiten te gebruiken op een wijze
waartoe het is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden.
De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of het materiaal aan derden in gebruik geven
zonder toestemming van The Events Bakery.

6.

De deelnemer stelt The Events Bakery zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de activiteit, op de
hoogte van beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal
aan het einde van de activiteit of het evenement overdragen aan The Events Bakery en wel zoveel als bij
normaal gebruik mogelijk in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen.

7.

De deelnemer die zodanige hinder veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit in sterke mate
wordt bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze
omgaat met natuur en milieu, kan door The Events Bakery van (verdere) deelname aan de activiteit worden
uitgesloten, zonder dat hierbij recht op restitutie van betaalde gelden ontstaat.

8.

Deelname aan de activiteit is voor eigen risico van de deelnemer. The Events Bakery is niet aansprakelijk voor
enige vorm van schade die de deelnemer lijdt als gevolg van ongevallen die tijdens deelname aan de activiteit
plaatsvinden. The Events Bakery is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van noodzakelijke
documenten, het veroorzaken van verkeersovertredingen of andere overtredingen van wetten en
voorschriften, ontoereikende gezondheid of conditie, ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist
handelen of niet handelen, overschatting van de eigen capaciteiten, het negeren van instructies of
aanbevelingen of het niet houden aan veiligheidsvoorschriften;
Vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen van de deelnemer.

9.

De deelnemer is jegens The Events Bakery aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door het nietnakomen van deze overeenkomst, dan wel anderszins te wijten is aan zijn schuld of krachtens de wet, deze
overeenkomst, rechtshandeling of geldende verkeersopvattingen voor zijn rekening komt. De deelnemer
vrijwaart The Events Bakery van alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden
geleden schade als gevolg van de activiteit van de deelnemer.

10. Op deze overeenkomst en de activiteit zijn met Recreatie & Entertainment NL3 BV met als handelsnaam The
Events Bakery, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60047984.

Voor akkoord

Datum & Plaats:
Handtekening:

