
 

 

 

 

 

Voor deelname aan onze activiteiten is het verplicht onderstaande verklaring te ondertekenen 
en aan ons te retourneren voor aankomst. 

 

Toelichting op deze verklaring vind je in bijgesloten brief. Deze informatie is ook te vinden op 
onze website onder ‘contact’. 

 

Eigen risicoverklaring 
“Hiermee verklaar ik, voor wat betreft de deelname aan alle activiteiten, volledig voor eigen 
risico aan de reis deel te nemen. Ik zal de organisatie van deze reis op generlei wijze 
aansprakelijk stellen voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij ik eventueel betrokken 
raak. Mijn deelname aan deze reis is derhalve op eigen risico.” 

Ik heb een eigen risicoverzekering (W.A.) en ben me bewust van de veiligheidseisen. Ik zal 
veroorzaakte schade (bewust of onbewust) vergoeden aan de eigenaar/verhuurder. 

 

Handtekening: 

 

 

 

“Ik verklaar over een voldoende goede fysieke en mentale conditie te beschikken en zal bij 
twijfel hierover mijn arts raadplegen. Ik zal de organisatie van de reis op generlei wijze 
aansprakelijk stellen voor ongevallen of schade die tijdens de reis voortkomt uit onvoldoende 
fysieke en/of mentale gezondheid. Mijn deelname aan deze reis is derhalve op eigen risico.” 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

Naam: .......................... Reiscode: .......................... 

Plaats: .......................... Bestemming: .......................... 

Datum: .......................... Vertrekdatum: .......................... 

 

 

Deze verklaring s.v.p. invullen en mailen naar Wilderness Adventures Sweden. 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Toelichting op Eigen risicoverklaring 
 
Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 

Wilderness Adventures Sweden zal onderweg op vele manieren proberen de veiligheid van 
de deelnemers te waarborgen en de kans op ongelukken te beperken. We geven goede 
adviezen op gebied van beschermende kleding en verplichten deelnemers zich hieraan te 
houden. Ook zullen we voor wat betreft deelname aan het verkeer zo goed mogelijk advies 
geven. Ten slotte proberen we de moeilijkheidsgraad van de off road trajecten zoveel 
mogelijk af te stemmen op het niveau van de deelnemers. 

 

Omdat de deelnemers o.a. zelf een voertuig besturen kan Wilderness Adventures Sweden 
zich niet verantwoordelijk stellen voor eventuele ongevallen en materiële of fysieke schade 
die hieruit voortkomt. Om deze aansprakelijkheidsbeperking zo duidelijk mogelijk te maken 
dient Wilderness Adventures Sweden voor vertrek in het bezit te zijn van een ondertekende 
‘eigen risicoverklaring’. 

 

Medicijnen, ziektes en fysieke conditie 

Indien je afhankelijk bent van medicijnen (zoals insuline) of als je door je gezondheid bepaalde 
beperkingen hebt, dien je de reisbegeleider hiervan aan het begin van de reis van op de 
hoogte te stellen. Mocht je niet zeker zijn of je met een bepaalde ziekte of 
gezondheidsproblemen de activiteiten op verantwoorde wijze kunt maken, neem dan ruim 
voor vertrek contact met je arts. Houd er rekening mee dat de activiteiten fysiek en mentaal 
inspannend kunnen zijn en dat dit versterkt kan worden als de weersomstandigheden tegen 
zitten of andere externe factoren de reis beïnvloeden.  

 

Weersomstandigheden en natuurinvloeden 

Onze activiteiten worden zo goed mogelijk gepland in het meeste gunstige 
weersomstandigheden. Echter niets is zo onvoorspelbaar als het weer. Het weer kan ons 
dwingen het programma aan te passen of bij zeer slechte vooruitzichten de activiteiten in 
overleg met de deelnemers vroegtijdig te beëindigen. Wilderness Adventures Sweden zal in 
dit geval alternatieven bieden en deze in overleg uitvoeren. Wilderness Adventures Sweden 
stelt zich echter op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van deze externe invloeden 
op de activiteiten.  


