
 

                                                                                                                                                          

 
 
 
 

 
 

Vrijwaringsformulier  

 
Naam attractie: Rotjeknor Knallen RIB vaart                                               
Locatie:  Rotterdam 
 
   
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de gevaren verbonden aan een rit met de RIB. 
 
Ondergetekende verklaart: 

- Geen alcohol en/of drugs te hebben gebruikt; 
- Notitie te hebben genomen van de kledingvoorschriften (platte/makkelijke schoenen, broek); 
- Bekend te zijn met de algemene voorwaarden; 
- Bekend te zijn met het gegeven dat in geval van weigering door de deelnemer (bijv. door 

plotseling opkomende angst, etc.) geen restitutie zal worden verleend; 
- Gezond te zijn van lijf en leden; 
- Bekend te zijn met het feit dat het meenemen van eigendommen (bijv. een tas, etc) op eigen 

risico is; 
- Te kunnen zwemmen; 
- Te allen tijde de instructie van het begeleidend personeel op te volgen. 

 
Ondergetekende verklaart voorts ermee bekend te zijn dat Rotjeknor Knallen en aanverwante 
bedrijven niet voor de eventuele schade en/of letsel t.g.v. zijn verzekerd. 
Rotjeknor Knallen en aanverwante bedrijven aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de 
verwezelijking van de genoemde gevaren; ondergetekende verklaart zich hiermee onvoorwaardelijk 
akkoord en doet de RIB-vaart derhalve geheel voor eigen risico. 
 
  
Naam:................................……………………………………….…….......................................................... 
Telefoonnummer: ..................................................................................................................................... 
Email:................................................................................................................................................            
Datum: ......................................................................................................................................................                                                                            
 
Handtekening:............................................................................................................................................                                    
 
 
Algemene voorwaarden 
Voor deelname aan de RIB-vaart gelden de volgende voorwaarden: 

- Deelnemer heeft vooraf een vrijwaringsverklaring getekend; 
- Deelnemer is ten minste 16 jaar; 
- Deelnemer volgt te allen tijde de instructies op van het begeleidend personeel; 
- De medewerkers Rotjeknor Knallen behouden zich het recht voor, indien naar hun oordeel 

enige onveilige situatie ontstaat en/of zal ontstaan, de activiteit te stoppen; 
- De organisatie Rotjeknor Knallen alsmede medewerkers behouden zich het recht voor, zonder 

opgaaf van reden, deelnemers te weigeren voor de experience; 
- Rotjeknor Knallen sluit iedere aansprakelijkheid uit m.b.t. schades en/of letsel; 
- Rotjeknor Knallen behoudt het recht om voorafgaand, tijdens en/of na de activiteit foto’s en/of 

opnamen te maken en deze eventueel voor eigen reclame en/of promotiedoeleinden te 
gebruiken. 


