inschrijfFORMULIER
Vul dit inschrijfformulier in, en stuur dit formulier samen met de vrijwaarding,
voorzien van een kopie van uw paspoort, per post aan ons retour.
Jungle-Fishing Adventures Folkert Elsingastraat 6G, 3067 NW, Rotterdam

Naam Vis-jungle Trip/Expeditie:

Gegevens deelnemer
Dhr./ Mevr.

:

Naam (als in paspoort)

:

Voornaam (als in paspoort) :
Straat

:

Postcode

:

Plaats

:

Mobiel:

:

Telefoon

:

E-mail

:

Geboortedatum

:

Land:

Fax:

Geboorteplaats:

Contactpersoon tijdens verblijf in Suriname
Naam

:

Telefoon

:

Opmerkingen/Bijzonderheden
Reist samen met:

:

Overige

:

Taak van hengelsport

:

Ondergetekende verklaart gezond te zijn en heeft kennis genomen van het avontuurlijke karakter van de expeditie.

Plaats:		

Handtekening:

Datum:

Vrijwaring

Ondergetekende:
deelnemer aan Vis-Jungle expeditie:

plaats hebbende te SURINAME.

datum Vis-Jungle trip/expeditie:

verklaart hierbij dat hij:
a. volledig bekend is met de risico’s welke aan deze Vis-Jungle Expeditie verbonden zijn. Zowel fysiek, mentaal als materieel
b. bekend is met het feit dat de hierboven genoemde terugreisdatum een richtlijn is en dat de organisatie
niet aansprakelijk gesteld kan worden voor welke kosten dan ook als gevolg van wijzigingen in de
verwachtte terugreisdatum*
c. Jungle-Fishing Adventures niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig letsel of materiele schade
tijdens deze Vis-Jungle Expeditie aan hem overkomen
d. een verzekering heeft afgesloten welke de kosten dekken in geval van een ongeval, diefstal, vermissing,
repatriëring etc. (reisverzekering)
e. de kostbare groepsuitrusting en persoonlijke uitrusting, beschikbaar gesteld door
Jungle-Fishing Adventures, uitsluitend voor de duur van de reis ter beschikking krijgt.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij hier met zorg mee omgaan. Bij schade aan deze uitrusting,
ontstaan door bijvoorbeeld, onzorgvuldig en/of nonchalant gebruik, het niet opvolgen van aanwijzingen van de gids(en)
of diefstal, zullen de kosten van reparatie/vervanging in rekening worden gebracht aan de verantwoordelijke deelnemer.

* Denk hierbij aan oponthoud ten gevolge van gebeurtenissen in
de jungle (ongevallen, te hoge waterstanden, enz.)

Naam voluit:

Plaats:		

Handtekening:

Datum:

