Inschrijfformulier lieropleiding
Ondergetekende:
Voornaam

Tel.nr.

Achternaam

GSM nr.

Adres

@ mail

Postcode / woonplaats
Geboortedatum

Lengte

Gewicht

KNVvL lidmaatschapsnr.
KNVvL brevet

1-lier/berg

KNVvL brevetnr.
2–berg

3–berg

2–lier

3–lier || aantek.

aankruisen indien van toepassing

Schrijft zich door middel van dit formulier in voor de onderstaande opleiding:
Opleiding Brevet 1 Lier

Opleiding Brevet 2 Lier

Opleiding Brevet 1 en 2 Lier

Conversie berg – lier

Techniekverbeteringsdag

Tandemopleiding

Aanvangsdatum

Bedrag

Voor data en tarieven zie www.actionairsports.nl/agenda en www.actionairsports.nl/tarieven

Bij onvoldoende inschrijvingen of een omstandigheid welke het veilig uitvoeren van een cursus niet mogelijk maakt, is Action Air
Sports B.V. gerechtigd de cursus af te gelasten en/of te verplaatsen naar een andere datum en/of plaats.
Paragliding is een risicosport. Action Air Sports B.V. streeft naar het creëren van een veilige omgeving en goede begeleiding ten
behoeve van het beoefenen van paragliding. De aard van het paragliding houdt een zeker risico in en daarom kan deelname aan
paragliding activiteiten leiden tot verwondingen, blijvend letsel of overlijden.
Fouten van ondergetekende, (leerling) piloten, medewerkers en andere betrokkenen, materiaalfalen en weersomstandigheden,
kunnen leiden tot een ongeval. De ondergetekende accepteert deze risico’s en de gevolgen van een mogelijk ongeval. De
ondergetekende verklaart dat hij, noch enig ander (rechtspersoon) namens hem, Action Air Sports, of aan Action Air Sports
verbonden personen, aansprakelijk zal stellen voor enig ongeval of schade als gevolg van paragliding activiteiten in de ruimste
zin van het woord.
Action Air Sports, alle aan Action Air Sports verbonden personen en de grondeigenaar, accepteren geen enkele
aansprakelijkheid voor elke vorm van materiële of immateriële schade of letsel die u als gevolg van de beoefening van de
paraglidingsport op kunt lopen en dat voortvloeit uit uw deelname aan één van de cursussen, evenementen of reizen
georganiseerd door Action Air Sports.
Action Air Sports heeft een aansprakelijkheidsverzekering die schade aan derden dekt (WA), maar de cursist en/of deelnemer
aan evenementen en reizen is uitgesloten van dekking onder deze verzekering, voor schade of letsel dat henzelf overkomt.
Indien u een ongeval overkomt draagt u zelf alle gevolgen daarvan. Bij Action Air Sports gehuurd materiaal is niet verzekerd voor
materiaalschade en vermissing en alle herstel- en/of vervangingskosten zijn voor rekening van de gebruiker/huurder. U dient zelf
te controleren of uw eigen verzekeringen in overeenstemming zijn met uw eisen op dit gebied.
Door ondertekening van dit formulier verklaart u bovenstaande volledig te begrijpen en met de inhoud accoord te gaan. Tevens
verklaart u de bijgevoegde Algemene Leverings- en Cursusvoorwaarden van Action Air Sports te hebben gelezen en begrepen
en met de inhoud accoord te gaan. In geval van een (juridische) aanspraak is Nederlands recht van toepassing.

Datum:

Plaats:

Handtekening:
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