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Met het zetten van je handtekening verklaar je kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan 
met de algemene bedrijfsvoorwaarden. De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij onze kitebus. 

	

 
Algemene	verklaring	voor	deelname	aan	kitesurfen	bij		

Antix	Sports	
 
Als deelnemer / verantwoordelijke verklaar ik hierbij: 

 

1. Kennis te hebben genomen van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteit waarop 

deze overeenkomst betrekking heeft. 

 

2. Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of anderen voor wie deze 

overeenkomst is afgesloten te hebben gemeld. 

 

3. Voor wat gezondheid en conditie betreffen, eenieder in staat te achten, deel te nemen aan de 

activiteit waar deze overeenkomst betrekking op heeft. 

 

4. Dat de deelnemers fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te 

brengen. 

o Intro / Vervolg cursus Voornaam: m/v …………………………………………………….. 

o Basis cursus  Achternaam:  …………………………………………………….. 

o Privé (2) les …….uur Geboortedatum: …  ...  / … …  / ... ... … … 

o Complete cursus  Straat + Nr:  ……………………………………………Nr ... … 

o Weekcursus ……strippen Postcode:  …………………………………………………….. 

o Gevorderde cursus  Plaats:   …………………………………………………….. 

o Kite begeleiding ….uur Telefoonnummer: …………………………………………………….. 

o Materiaal huur …. Uur  E-mail adres:………………………………………@…………………...... 

o Wetsuit huur  

 

5. Hoe ben je bij Antix Sports gekomen.  

 

o Internet	 o Flyer	 o Kennis	of	vrienden	 	   

o Google 

o Facebook	
o Poster 

o Krant	
o De	Morra	
o Camping	

	 	 	

o Twitter 	 o Magazine	 o Locatie	 	 	 	
 

Anders namelijk:  

	 	 	 	 	

……………………………………………………………………………………………………………......... 

 

6. Kitesurf locatie:   ……………………………………………………..  

 

7. Datum:    …  ...  / … …  / 2017 

 

 

8. Handtekening:  ……………………………………………………..  

 

9. Betaald bedrag:  …………………………………………………….. Contant iDeal PIN 

 



	

10. Gecontroleerd door:  …………………………………………………….. 

 
 

 
Algemene bedrijfsvoorwaarden voor Antix Sports Kiteboarding 

 
Ø Iedere deelnemer moet deze bedrijfsvoorwaarden doorlezen voorafgaande aan de kitesurf les. 

Doormiddel van een handtekening bevestigt de deelnemer dat kennis is genomen van de 

gebruiksvoorwaarden en dat deze worden geaccepteerd.  

 

Ø Kitesurfles is grensverleggend, maar je moet telkens zelf de risicoafweging maken of je de oefening 

aandurft. 

 

Ø Risico’s op lichamelijk letsel zijn mogelijk bij kitesurfen.  

 

Ø Het is daarom noodzakelijk dat je met volledige aandacht en concentratie kitesurf les volgt en geen 

onnodige risico’s neemt.  

 

Ø Je bent als deelnemer van de kitesurf les en kitesurf oefeningen zelf verantwoordelijk voor de eigen 

veiligheid. 

 

Ø Aanwijzingen van de vakkundige begeleiding van Antix Sports (instructeur) moeten altijd worden 

opgevolgd.  

 

Ø De door Antix Sports ter beschikking gestelde uitrusting (wetsuit, impactvest, lycra, helm, trapeze, kite 

en board) moeten volgens de aanwijzingen van de instructeurs gebruikt worden. De uitrusting mag niet 

aan anderen worden overgedragen.  

 

Ø Bij het door mij opzettelijk negeren van aanwijzingen en instructies van de instructeur, ben ik zelf 

verantwoordelijk voor de eventuele schadelijke gevolgen aan mijzelf, derden en materiaal. Bij 

misdragingen en onverantwoordelijk gedrag mag Antix Sports mij uit verdere lessituaties verwijderen 

zonder dat ik daarna geld van reeds betaalde cursussen terug ontvang.  

 

Ø Het nuttigen of het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is strikt verboden.  

 

Ø Wanneer de wind te hard of te zacht is wordt geen geld terug gegeven, de les wordt op een later tijdstip 

ingepland. Je krijgt een tegoedbon en deze is dan nog geldig voor maximaal 1 jaar.  

 

Ø Kitesurf instructeurs, assistent instructeurs zijn niet aansprakelijk voor schade, inkomensderving 

daaronder begrepen, of enige vorm van letsel.  

 

Ø De kitesurf les is voor alle deelnemers vanaf negen jaar toegankelijk, mits deze niet aan ziekte of 

psychische stoornis lijdt, welke een gevaar kan opleveren voor de eigen gezondheid of de gezondheid 

van andere personen.  

 

Ø Er mogen bij de kitesurf les geen voorwerpen als sieraden (oorbellen, kettingen, armbanden enz.) 

meegenomen worden die gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers. Lange haren dienen 

vastgebonden te worden met een elastiekje. 

 

Ø Bij verhuur dienen de materialen op afgesproken tijd teruggegeven te worden, inclusief wetsuit. Wanneer 

dit verlaat is, worden er extra kosten in rekening gebracht. 

 

Ø Bij deelname aan de les ben je voldoende op de hoogte van de voorrang regels.  

 

Ø Bij verhuur ben je bij aanname tot en met teruggave verantwoordelijk voor de materialen. Bij schade of 

verlies wordt dit in rekening gebracht.  

 

Ø Wanneer je de materialen in een te slechte staat vindt en denkt dat ze kapot zouden kunnen gaan 

tijdens de les of het gebruik dien je dit voor gebruik te vermelden. 

 

Ø Het deelnemen van de kitesurfles is geheel op eigen risico.	
	


