
Holding Project 13 BV, Klein Mechelen 13, 2880 Bornem, ondernemingsnummer 0776.880.522 

 
 

 

De ondertekende, de heer/mevrouw ............................................................................................................ 

 

Geboren te ........................................................                  op ........./......../.............. 

 

1. Verklaart dat hij/zij/x meerderjarig is, in het volle bezit is van zijn/haar lichamelijke en psychologische vermogens, dat hij/zij/x niet 

onderworpen is aan enige medische contra-indicatie die hem/haar zou kunnen beletten deel te nemen aan de activiteiten bij 

Holding Project 13 BV en dat hij/zij verzekerd is voor zijn/haar burgerlijke aansprakelijkheid jegens derden en voor alle materiële en  

immateriële schade die hij/zij/x hen zou kunnen berokkenen tijdens zijn/haar deelname aan de activiteiten van Holding Project 13 

BV. 

 

2. Verklaart dat hij/zij/x op de hoogte is dat Holding Project 13 BV en haar aangestelde niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden 

voor gebeurlijke ongevallen. 

 

3. Verbindt zich ertoe om de elementaire voorzichtigheidsregels en alle veiligheidsregels en regels omtrent het gebruik van het 

materiaal die bij het begin van de activiteiten worden uitgelegd door de introductievideo en/of een aangestelde van Holding Project 

13 BV, die bij de bijlwerpenbanen zijn geplaatst, strikt na te leven. 

 

4. Verbindt zich ertoe om zich niet in staat van dronkenschap te bevinden, in staat van legale alcoholintoxcicatie of onder invloed 

van verdovende middelen te zijn, zich correct en respectvol te gedragen tijdens zijn/haar deelname aan de activiteiten van Holding 

Project 13 BV en, indien dit niet het geval is, erkent hij/zij/x dat hij/zij/x onmiddellijk kan worden uitgesloten van de activiteiten van 

Holding Project 13 BV, zonder compensatie of terugbetaling. 

 

5. Aanvaardt dat de aansprakelijkheid van Holding Project 13 BV en haar aangestelden niet in aanmerking komen in geval van niet-

naleving van de voorzichtigheids- en veiligheidsregels door de ondertekende, het inadequaat en niet-conform gebruik van het ter 

beschikking van de deelnemers gestelde materiaal, dronkenschap, legale alcoholvergiftiging, het onder invloed zijn van drugs, 

deelname aan een weddenschap of uitdaging door de ondertekende. 

 

6. Aanvaardt dat hij/zij/x als enige verantwoordelijk is voor het onder toezicht houden van zijn/haar/x persoonlijke bezittingen 

gedurende de deelname aan de activiteiten van Holding Project 13 BV. 

 

7. Verbindt zich ertoe om Holding Project 13 BV te vergoeden voor alle schade aan de eigendommen en aangestelden van Holding 

Project 13 BV, veroorzaakt door de ondergetekende tijdens zijn/haar/x deelname aan de activiteiten van Holding Project 13 BV 

 

8. Machtigt Holding Project 13 BV om de verstrekte persoonsgegevens te gebruiken, en in het bijzonder om foto’s en video’s te maken 

tijdens zijn/haar deelname aan de activiteiten met het oog op advertentie en marketing van de activiteiten van Holding Project 13 

BV, in overeenstemming met de algemene gegevensbeschermingsvoorschriften (GDPR- reglement n°2016/679). 

 

9. Aanvaardt dat elke geschil dat voortvloeit uit zijn/haar deelname aan de activiteiten van Holding Project 13 BV wordt beheerst door 

het Belgische recht en onderworpen is aan de jurisdictie van de hoven en rechtbanken te Mechelen. 

Opgesteld te Bornem, op ........./........./20......... 

Handtekening: 

 


