
AAnsprAkelijkheidsformulier

Alvorens gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van SUPERJUMP, bent u als bezoeker verplicht het Aansprakelijkheidsformu-
lier te ondertekenen en deze in het bezit te stellen van SUPERJUMP. Door de ondertekening ervan erkent u ten volle bewust te 
zijn dat het trampolinespringen en al het bijkomende, risico’s in kan houden voor de gezondheid en dat het zowel materiële- als 
lichamelijke schade tot gevolg kan hebben. 

Let op: dit is een zeer belangrijk document. Lees het goed door voordat u het ondertekent!

·	 Ik verklaar mij akkoord dat SUPERJUMP niet aansprakelijk is voor lichamelijk letsel en enig andere schade (stoffelijke of 
eender welke financiële schade) ontstaan tijdens het verblijf bij SUPERJUMP, ongeacht de oorzaak ervan, tenzij sprake is 
van opzet hetzij hiermee gelijk te stellen zware fout aan de zijde van SUPERJUMP.

·	 Ik erken kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van SUPERJUMP.

·	 Ik verklaar mij akkoord om op elk ogenblik de instructies van het personeel alsook de huisregels waarvan ik kennis heb 
genomen op te volgen.

·	 Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen onder mijn gezag. Ik zorg hierbij steeds dat zij de veilig-
heidsinstructies lezen, begrijpen en zullen opvolgen zoals aangegeven.

·	 Ik verklaar dat indien ik niet het ouderlijk gezag heb, ik ouder ben dan 18 jaar en toestemming heb van ouder(s)/voogd 
om het aansprakelijkheidsformulier te ondertekenen.

·	 Ik verklaar hierbij over een goede fysieke conditie te beschikken, en geen medische aandoening te hebben die mij of 
de kinderen onder mijn gezag, kan beletten tot veilige deelname.

·	 Ik verklaar mij akkoord geen gebruik te maken van de faciliteiten van SUPERJUMP wanneer ik onder de invloed ben van 
alcohol en/of verdovende middelen.

Bij deze verklaart ik als deelnemer/ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger dat ik kennis heb genomen van het aansprake-
lijkheidsformulier van SUPERJUMP en verklaart verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid van mijzelf alsook van onderstaande 
“JUMPER(s)”

……………………….  …./……/………..

( Naam ouder/voogd)  datum

HaNdtekeNiNg ( gelezen en goedgekeurd)

……………………………………………

o SUPERJUMP is niet verantwoordelijk voor eventueel lichamelijk letsel, verlies en/of schade aan uw eigendommen.   
(aankruisen voor akkoord)

JUMPERS (naam en voornaam + leeftijd / 16+ ook handtekening)


