Verklaring
Je ondertekent deze verklaring omdat je gaat springen bij Jumpstyle Assen.
Het springen op onze trampolines, foam pit, stunttoren, big air bag of andere attracties is fysiek zwaar en
vermoeiend en kan leiden tot blessures. Wij adviseren om voorzichtig te springen en om bij het springen
goed op te letten. Als je fysieke klachten hebt, zoals bijvoorbeeld rug- en nekklachten of hartproblemen, of
in geval van zwangerschap, adviseren wij om geen gebruik te maken van onze attracties. Als je tijdens het
springen pijn voelt of andere klachten hebt, adviseren wij om direct te stoppen met springen. Door
ondertekening van dit formulier verklaar je dat je in goede gezondheid bent.
Voor het springen geldt een aantal huisregels, die je ook op onze reglementenborden kan lezen. Je moet
altijd de aanwijzingen van onze medewerkers volledig en direct opvolgen en de instructies op de aanwezige
borden naleven. De bedrijfsleiding is altijd bevoegd om trampolines, de foam pit, de stunttoren, de big air
bag of andere attracties buiten bedrijf/werking te stellen en te houden of aan jou de toegang daartoe te
weigeren. Dit geeft geen recht op enige terugbetaling.
Draag bij het springen geschikte kleding en antislipsokken. Door het springen kan er slijtage optreden aan
kleding. Slijtage of andere schade wordt door Jumpstyle niet vergoed. Als ik minderjarig ben, dan heb ik
toestemming van mijn ouder(s) of voogd om bij Jumpstyle te springen, daarvoor een toegangsbewijs te
kopen en om deze verklaring te tekenen.
Het springen is volledig op eigen risico. Voor blessures, letsel, diefstal, beschadiging, verlies van
zaken of welke schade dan ook is Jumpstyle dus niet aansprakelijk. Door ondertekening van dit
formulier stem je daar ook mee in.

Akkoord klant
_____________
(naam)

_____________
(handtekening)

Verklaring ouder/voogd:
Ik heb kennis genomen van dit formulier en ga met de inhoud daarvan akkoord, ook namens de klant. Ik
ben zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de klant. Ik accepteer dat het springen van de klant op
eigen risico is en dat Jumpstyle niet aansprakelijk is voor blessures, letsel, diefstal, beschadiging, verlies
van zaken of welke schade dan ook. Omdat ik het ouderlijk gezag heb ten aanzien van de klant ben ik
bevoegd om de klant te vertegenwoordigen. Als ik niet het ouderlijk gezag heb, dan verklaar ik hierbij dat ik
ouder ben dan 18 jaar en toestemming heb van de ouder(s)/voogd om de klant te vertegenwoordigen.
Naam klant:

Naam ouder, voogd
of vertegenwoordiger daarvan:

Handtekening

_____________

__________________________

_____________

Op ieder aanbod, alle onderhandelingen, alle overeenkomsten en alle andere (rechts)handelingen van of
met Jumpstyle Assen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn te
raadplegen en te downloaden op onze website www.jumpstyleassen.nl. Ook zijn kopieën van onze
algemene voorwaarden beschikbaar bij de toegangsbalie.

