Aquila Agilis
Parkour en Freerunning

Inschrijfformulier en Algemene voorwaarden
Contactgegevens Deelnemer
Naam
Adres
postcode
Woonplaats
□ Man
□ Vrouw
□ Anders :

geslacht
geboortedatum

_____/________/_______/

Telefoonnummer(s)

(dag/maand/jaar)

T:
M:

mailadres
Datum van inschrijving
_____/________/_______/

(dag/maand/jaar)

Contactgegevens in geval van nood
Schijf in de kolom hieronder 2 personen die wij kunnen bereiken in geval van nood.
Contactpersoon 1
Naam
Telefoonnummer(s)

Contactpersoon 2

Algemene voorwaarden
De coaches van Aquila Agilis hebben jarenlang ervaring in het beoefenen van de
sport/discipline. Ze doen er dan ook hun uiterste best om zo veel mogelijk veiligheid en
kwaliteit te bieden tijdens deze activiteiten.
Iedere deelnemer aan trainingen, workshops, demonstraties of evenementen dient het
disclaimer formulier te ondertekenen, te verkrijgen bij de organisatoren van Aquila Agilis
voor of ten tijde van de activiteit en/of trainingen.
Met het tekenen van dit formulier gaat de deelnemer akkoord met de volgende
voorwaarden.

Aansprakelijkheid
●

●
●

●
●
●

●

Deelname aan de activiteiten van Aquila Agilis geschiedt geheel voor eigen risico van de
deelnemer. Aquila Agilis kan door de deelnemer derhalve niet aansprakelijk gesteld worden
voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook, ten
gevolge van deelname aan de activiteiten van Aquila Agilis.
Aquila Agilis is niet aansprakelijk voor vermissing, zoekraken of beschadiging van
eigendommen van de deelnemer.
De deelnemer is aansprakelijk voor schade die hij/zij door schuld of opzet (waaronder
inbegrepen nalatigheid) toebrengt aan eigendommen van Aquila Agilis, derden of de
gehuurde accommodaties.
De deelnemer wordt door Aquila Agilis tot geen enkele oefening gedwongen. Het staat de
deelnemer geheel vrij om wel of niet aan een oefening mee te doen.
Alle acties ondernomen door de deelnemer – met of zonder instructie van coaches – worden
geheel naar eigen inschatting en dus geheel op eigen risico uitgevoerd.
Eventuele beschermende middelen tegen ongevallen en verwondingen zijn niet verplicht zowel
tijdens trainingen als georganiseerde activiteiten. Deze kunnen naar eigen keuze gedragen
worden. Parkour Disciplines is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het
wel of niet dragen van beschermende middelen.
Het is niet de bedoeling om gedurende trainingen en georganiseerde activiteiten schade aan
omgeving, goederen van derden of letsel aan andere deelnemers of omstanders toe te
brengen. Aquila Agilis is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de eventuele schade, die
bewust of onbewust toegebracht wordt. Mocht schade toch onverhoopt worden aangericht,
dan dient dit direct gemeld te worden bij de leiding van Aquila Agilis.
Mogelijke kosten van toegebrachte schade aan omgeving, goederen of personen door de
deelnemers – zowel voor, tijdens als na een training – kunnen niet verhaald worden op Aquila
Agilis, maar komen geheel voor rekening van de desbetreffende deelnemer.

Betaling
●
●
●

●

●
●
●

De betalingen dienen voor de deelname aan de activiteit via afgesproken methode of bij
genoemde methode te worden overgemaakt aan Aquila Agilis.
Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de activiteit worden ontzegd, tot
betaling alsnog is ontvangen door Aquila Agilis
In bijzondere gevallen kan tussen de instructeur en de deelnemer een afwijkende afspraak
worden gemaakt, dit dient echter altijd vooraf met de instructeur te worden besproken en
vastgelegd.
De opzegtermijn bedraagt één maand. Reeds voldane contributies worden niet
gerestitueerd. Opzeggen dient altijd schriftelijk te geschieden. Opzegging dient schriftelijk
gemeld te worden.
De verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor de administratie van Aquila
Agilis (abonnementenregistratie). Ze zullen nimmer aan derden worden verstrekt.
Aquila Agilis zal op officiële feestdagen, schoolvakanties en op Bevrijdingsdag (5 mei) beperkt
actief zijn.
Aquila Agilis behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten unilateraal aan te
passen. Deelnemers zullen minimaal 30 dagen voor een prijsaanpassing hiervan in kennis
gesteld worden.

Reglement tijdens de Activiteiten
●
●
●

●
●
●

●

De deelnemer heeft zich te houden aan de instructies van de coaches van Aquila Agilis
De deelnemer dient blessures, beperkingen, enz. voor deelname aan de activiteit door te
geven aan een van de aanwezige coaches van Aquila Agilis.
Het is niet toegestaan om deel te nemen aan de activiteiten met sieraden, armbanden,
horloges, etc. In bijzondere gevallen kan tussen de instructeur en de deelnemer een
afwijkende afspraak worden gemaakt, dit dient echter altijd vooraf met de instructeur te
worden besproken en vastgelegd.
Het is niet toegestaan deel te nemen aan de activiteiten onder invloed van alcohol, drugs of
andere verdovende middelen.
Aquila Agilis is niet aansprakelijk voor deelnemers die buiten de activiteiten om de sport
beoefenen.
In geval van een activiteit in een afgehuurde accommodatie dient de deelnemer zich ook te
houden aan de reglementen van desbetreffende accommodatie. Deze zijn vaak te vinden bij
de ingang van de accommodatie.
Indien er bewust schade aan de omgeving wordt toegebracht of als de deelnemer zich op
verboden terrein begeeft of in strijd met wet of regelgeving handelt of als – in de ogen van
de coach – een andere reden hiertoe noopt, behoudt Parkour Disciplines zich het recht voor
de desbetreffende deelnemer(s) de deelneming aan de trainingen en andere activiteiten per
direct te ontzeggen.
In ernstige gevallen kan de deelnemer worden geroyeerd als lid van Aquila Agilis.

Naam Deelnemer
___________________________________
Handtekening Deelnemer
___________________________________

