Disclaimer : Airsoft Kempen -- Model – 2017 – 2018
Ik,ondertekende......................................................................................

Intern gebruik Nr: ….......................

Meegereden of bestuurder van Auto kenteken nr:.....................................

Merk Auto :....................................................................................:..........................................................................
Ik geef mijzelf rekenschap van het feit dat:

• Airsoft zowel geestelijk als lichamelijk intensief is en dat het spel inspanningen vereist om te spelen.
• Airsoft gevaarlijk kan zijn indien men zich niet houdt aan de veiligheidsregels zoals uitgelegd.
• Airsoft de mogelijkheid met zich meebrengt om zichzelf en anderen te verwonden.

• Ik volledig op de hoogte ben van de risico's t.a.v. mijzelf en anderen met betrekking tot “Airsoft” en dat er nooit
onder welke omstandigheden dan ook iemand met opzet op het hoofd en/of gezicht zal schieten.
• Ik geestelijk en lichamelijk in staat ben de inspanningen aan te kunnen, die met het “Airsoft spel” gepaard gaan.

• Ik mij zal houden aan het reglement en de spelregels van “Airsoft” en ik zal het spelmateriaal volgens de
instructies gebruiken, anders heeft de marshall het recht om mij uit de spelzone te verwijderen.

• Ik bekend ben met het huishoudelijk regelement zoals deze mij is toegezonden samen met mijn entree bewijs en
me ook zal conformeren aan deze huishoud regels en aanvaard voor gelezen en goedgekeurd.
• Ik verplicht mijzelf om oogbeschermers te dragen en deze niet af te doen, zolang ik mij bevind in een gebied waar
“Airsoft” wordt gespeeld. In geval van beschadiging van deze oogbeschermers zal ik die onmiddellijk laten
vervangen. Ik zal deze oogbeschermers nooit afnemen behalve met toelating en onder toezicht van een “marshall” of
in de veiligheidszone.
• Ik weet dat oogletsels niet verzekerd zijn en dat ik Airsoft Kempen hiervoor niet aansprakelijk kan stellen.


Ontheffing van enige aansprakelijkheid:

• Hierbij zie ik voor altijd af van enige claim en aansprakelijkheid die ik zou kunnen aanvoeren tegen Airsoft
Kempen, de speelterreineigenaars of enige andere deelnemer aan het Airsoftspel (ongeacht de aard en oorzaak van
de verwonding).
• Ik verklaar dat ik volledig vrijwillig deelneem aan de Airsoft-sessie die plaats vindt op ondervermelde datum,
ongeacht welke uitspraak en/of bewering van wie dan ook, die zou volgen tijdens of na de deelname.

• Door ondertekening van dit document meld ik aan de airsoft organisatie dat ik in prive aangesloten ben bij een
eigen mutaliteit
voor lichamelijke letsel.

• Ik ga akkoord dat ik maximaal 375 € (driehonderd vijfenzeventig euro) zal betalen aan Airsoft Kempen voor
vervanging van het spelmateriaal, als het spelmateriaal dat ik huur, niet of met schade door nalatigheid teruggegeven
wordt aan het eind van de Airsoft-sessie aan Airsoft Kempen.
• Ik heb alle voorwaarden van dit document gelezen en volledig begrepen.
Invullen voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd”
Handtekening: Datum: …....../.........../........

