
VRIJWARING WAKEPARK GRONINGEN  

Elke persoon die deelneemt aan een watersport activiteit verzorgd door Wakepark Groningen is 

verplicht dit document te lezen, in te vullen en te ondertekenen. Door dit document te tekenen gaat u 

ermee akkoord dat u alles heeft gelezen en begrepen. U begrijpt de mogelijke risico’s die verbonden zijn 

aan de watersport activiteiten van Wakepark Groningen.  

Alle deelnemers dienen de veiligheidsinstructies van het personeel op te volgen. Indien u de 

veiligheidsinstructies NIET begrijpt dient u niet deel te nemen aan de activiteit. Indien u meer uitleg wilt 

kunt u dit vragen aan een personeelslid.  

Alle deelnemers zijn verplicht onderstaande instructies op te volgen. Wakepark Groningen behoudt zich 

het recht om een deelnemer van verder activiteiten te weerhouden indien een deelnemer de instructies 

niet opvolgt.  

ALGEMEEN  

• Gebruik van alcohol, drugs of medicijnen zonder voorschrift tijdens of voorafgaand aan een 

activiteit is strikt verboden. Als een personeelslid ondervindt dat u onder invloed bent van één 

van bovenstaande middelen kan hij/zij beslissen u niet deel te laten nemen  

• Alle vooraf opgedane letsels, blessures of condities die van invloed kunnen zijn op de activiteit 

waar u aan gaat deelnemen, dienen voordat u aan de activiteit begint gemeld te worden aan het 

personeel van Wakepark Groningen, alsook vermeld worden onderaan in dit document (o.a. 

hart problemen, epilepsie, astma, suikerziekte, allergieën etc.)  

• Gebruik van beschermende uitrusting (helm, zwemvest of impactvest) is verplicht gedurende de 

activiteit  

• Al het gehuurde materiaal behoort op het complex te blijven en dient ingeleverd te worden na 

afloop van de activiteit  

• Al het gehuurde materiaal is eigendom van Wakepark Groningen en bij moedwillige schade kan 

hij/zij hiervoor aansprakelijk gesteld worden 

• Wakepark Groningen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal en/of schade aan 

objecten en personen  

• Dreigend of ongepast gedrag tegenover personeel of andere bezoekers zal niet getolereerd 

worden. U zal verzocht worden het complex te verlaten 

• Alle deelnemers begrijpen dat watersport gevaarlijk kan zijn. Wakepark Groningen doet haar 

best om incidenten te voorkomen. Door deze vrijwaring te tekenen en deel te nemen aan een 

activiteit begrijpt u de gevaren en neemt u deel op geheel eigen risico 

OBSTAKELS  

Een ieder die wenst gebruik te maken van de obstakels dient deze voorwaarden te lezen en hiermee 

akkoord te gaan.  

• Het gebruik van de obstakels is op eigen risico  

• Het gebruik van de obstakels kan gevaarlijk zijn en de kans op letsel verhogen  



• De obstakels zijn alleen voor de gevorderde wakeboarder  

• U dient voorafgaand aan het gebruik van de obstakels toestemming te vragen aan een 

medewerker 

• U dien te allen tijde een helm en impactvest te dragen 

• Wakepark Groningen is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan uw uitrusting bij het 

gebruik van de obstakels  

• Huur uitrusting van Wakepark Groningen mag niet gebruikt worden op de obstakels. Indien u dit 

wel doet dan vervalt de garantie en zult u verantwoordelijk zijn voor de vervangingskosten  

• Gevaarlijk gebruik van de obstakels is niet toegestaan  

• Wakepark Groningen is niet verantwoordelijk voor eventueel letsel dat is ontstaan door het 

gebruik van de obstakels  

Ik heb de regels gelezen en begrepen en ga ermee akkoord dat deze bindend zijn. Alle activiteiten zijn 

gevaarlijk en risicovol en ik ga ermee akkoord dat ik dit op eigen risico doe. Wakepark Groningen zal niet 

aansprakelijk zijn voor eventueel/toekomstig letsel, schade, diefstal of dood aangericht door 

deelnemers of obstakels.  

PERSOONLIJKE GEGEVENS  

Naam  

Telefoon nummer 

Email  

Geboortedatum  

Medische condities 

CONTACT GEGEVENS NOODGEVAL  

Naam       Telefoon nummer  

AANVULLENDE GEGEVENS (ONDER 18 JAAR)  

Naam ouder/voogd 

Telefoon nummer  

Email  

HANDTEKENING EN VRIJWARING  

Ik heb de richtlijnen gelezen en begrepen en neem alle verantwoordelijkheid voor de risico’s die 

verbonden zijn aan het deelnemen aan de activiteiten aangeboden door Wakepark Groningen. Ik 

verzeker Wakepark Groningen ervan geen eisen te stellen in het geval van diefstal en/of schade en 

letsel.  

HANDTEKENING (door ouder/voogd indien jonger dan 18 jaar)  

Datum        Handtekening 


