Fotografie Workshops

Vrijwaring en afstand van aansprakelijkheid,
aanvaarding van risico en schadevergoeding overeenkomst
Met het oog op het feit dat ik deelneem aan een Dion van den Boom - Fotografie Workshop, gehost, geleid of ge-co-host
door Dion van den Boom (hierna te noemen “Workshop”) erken ik , stem ik ermee in en verklaar ik, voor mezelf, mijn
persoonlijke vertegenwoordigers, erfgenamen en nabestaanden:
Dat ik de aard van Workshop-activiteiten begrijp en dat ik gekwalificeerd ben, in goede gezondheid verkeer en in de
juiste fysieke conditie verkerend ben om aan dergelijke activiteiten deel te nemen.
Ik begrijp dat:
(a) Workshops worden uitgevoerd in buitenomgevingen en dat ik en mijn fotografie-apparatuur kunnen worden
blootgesteld aan risico’s en gevaren, zowel natuurlijke als door de mens veroorzaakte;
(b) Workshop activiteiten risico’s en gevaren van ernstig lichamelijk letsel in kunnen houden (waaronder blijvende
invaliditeit, verlamming en overlijden), evenals risico’s en gevaren voor fotografische apparatuur;
(c) Deze risico’s en gevaren kunnen worden veroorzaakt door mijn eigen acties of het nalaten daarvan, de acties of het
nalaten daarvan door anderen die deelnemen aan de Workshop, de conditie waarin de Workshop plaatsvindt, of de
nalatigheid van de hieronder genoemde gevrijwaarden;
(d) Er kunnen andere risico’s en sociale en economische verliezen zijn die ik niet ken of die op dit moment onvoorzienbaar
zijn. Ik erken en aanvaard alle dergelijke risico’s en alle verantwoordelijkheid voor verliezen, kosten en schade die ik
opgelopen heb als gevolg van mijn deelname aan de workshop.
Ik verklaar hierbij om Dion van den Boom - Fotografie, hun eigenaren, directeuren, agenten, functionarissen,
onafhankelijke contractanten, vrijwilligers en werknemers, eventuele sponsors, adverteerders en indien van toepassing
eigenaars en verhuurders van gebouwen, waarin de workshop plaatsvindt, niet te vervolgen (elk beschouwd als een van
de gevrijwaarden hierin) en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, claims, eisen, verliezen of schade voor mijn rekening
veroorzaakt of beweerd te worden veroorzaakt, geheel of gedeeltelijk door de nalatigheid van de gevrijwaarden of
anderszins; Ik stem er tevens mee in dat als ik, ondanks deze vrijwaring en afstand van aansprakelijkheid, aanvaarding
van risico en schadevergoeding overeenkomst, of iemand namens mij, een claim maak(t) tegen een van de gevrijwaarden,
ik deze volledig zal vrijwaren van eventuele gerechtskosten, advocaatkosten, verlies, aansprakelijkheid, schade of kosten
die kunnen voortvloeien uit een dergelijke claim.
Ik heb deze overeenkomst gelezen, begrijp de voorwaarden ervan volledig, begrijp dat ik substantiële rechten heb
opgegeven door deze te ondertekenen en verklaar deze vrijelijk en zonder enige aansporing of verzekering van welke
aard dan ook te ondertekenen en verklaar een volledige en onvoorwaardelijke vrijwaring voor de hierboven genoemde
gevrijwaarden van alle aansprakelijkheid in de grootste mate toegestaan door de wet en kom overeen dat als enig deel
van deze overeenkomst ongeldig wordt geacht, overige voorwaarden in deze verklaring onverminderd van kracht blijven.
Voor- & Achternaam							Datum van de workshop

Handtekening								Datum ondertekening

Gelieve dit formulier in te volledig in te vullen, te ondertekenen en te versturen naar info@dionvandenboom.com
• ten minste 30 dagen voordat de meerdaagse workshop begint, waar u aan deelneemt of
• ten minste 7 dagen voordat de dagdeel workshop begint, waar u aan deelneemt.

