Deelname voorwaarden
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De activiteiten van Board Academy worden begeleid door gediplomeerde en ervaren instructeurs
tenzij het gaat om verhuur, in dit geval stuurt Board Academy voorafgaand instructies waar de
huurder zich van op de hoogte dient te stellen en ten alle tijden dient op te volgen.
Deelnemer is bekend met het feit dat deelname bepaalde risico’s met zich mee kan brengen en
neemt op eigen risico deel aan de activiteiten.
Deelnemer verklaart gezond te zijn. Blessures of andere zaken die deelname kunnen
belemmeren dienen vooraf bij de inschrijving gemeld te worden, zodat Board Academy advies
kan geven over deelname.
Uw gegevens worden gebruikt tbv het correct verwerken van uw reservering en voor
marketingdoeleinden waarin wij de mogelijkheid bieden om uit te schrijven.
Deelname tijdens zwangerschap is niet toegestaan.
Voor deelname aan wateractiviteiten is een zwemdiploma vereist, de deelnemer verklaart bij
wateractiviteiten in het bezit te zijn van een zwemdiploma.
Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van minderjarigen
dat aan Board Academy de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van leeftijd en
zwemvaardigheid. Board Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien onjuiste of
onvolledige informatie is verstrekt.
Bij suppen geldt dat ten alle tijden de 'safety leash' gedragen dient te worden wanneer de
planken op het water zijn.
Bij verhuur geldt dat de materialen voor aanvang van de activiteit geinspecteerd dienen te
worden door de huurder, wanneer mogelijke schade/defecten niet vooraf gemeld zijn dan is dit
de verantwoording van de huurder.
Bij supverhuur dient de huurder zich op de hoogte te stellen van bovenstaande video, deze
volledig te bekijken en de instructies hierin op te volgen.
Deelnemer dient ten allen tijde de aanwijzingen van de instructeurs / video instructie op te
volgen. De gevolgen van het niet opvolgen van aanwijzingen van de instructeurs /
videoinstructie zijn geheel voor rekening van de deelnemer. Wanneer hierbij schade aan
materialen van Board Academy wordt veroorzaakt kan dit worden verhaald op de deelnemer.
Voor eventuele schade of letsel opgelopen door de deelnemer of toegebracht door de deelnemer
aan derden als gevolg van deelname aan activiteiten, is Board Academy niet aansprakelijk, tenzij
de schade of het letsel is te wijten aan opzet of grove schuld (van een medewerker) van Board
Academy.
Voorafgaand en tijdens de activiteiten is het niet toegestaan om alcoholische consumpties te
nuttigen. Overtreding hiervan kan leiden tot weigering van deelname aan activiteiten.
Board Academy is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van eigendommen
van de deelnemer.
Deelname is geheel op eigen risico.

