Formulier Eigen Risico Deelname
Deze verklaring dient u voorafgaand aan onze activiteiten te ondertekenen. Zonder ondertekening
kunt u niet deelnemen aan de activiteiten. Als blijkt bij aanvang van een activiteit dat u de verklaring
niet wilt ondertekenen dan kunt u niet deelnemen en vindt er tevens geen restitutie plaats van reeds
betaalde facturen.
Deelnemer verklaart akkoord te gaan met het volgende:
•

•

•
•
•
•

•
•

•

Iedere deelnemer neemt op eigen verantwoording deel aan de activiteiten van Burdy
Productions / LatexRepair en is bekend met de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik
van materialen, producten, gereedschappen en machines.
Het nuttigen van alcohol/drugs voorafgaand dan wel tijdens de workshops is niet toegestaan.
Bij het vermoeden van het gebruik zal deelname direct worden beëindigd. Er vindt geen
restitutie plaats van reeds betaalde cursusgelden.
Deelnemer is er mee bekend dat latex allergische reacties kan veroorzaken.
Deelnemer is er mee bekend dat het gebruik en inademing van thinner schadelijk is voor de
gezondheid, en met name voor zwangere vrouwen.
Deelnemer is er mee bekend dat rolmessen / rotary cutters schade kunnen toebrengen.
Deelnemer is er mee bekend dat schuurmachines / slijpmachines elektrische machines zijn
met draaiende delen die schade kunnen toebrengen en waarbij restmateriaal kan vrijkomen
welke schade kan toebrengen.
Deelnemer volgt bij het gebruik van handgereedschap en elektrisch gereedschap strikt de
gebruiksaanwijzing/regels van Burdy Productions / Latex Repair
Burdy Productions / Latex Repair is nimmer aansprakelijk voor gezondheidsschade,
lichamelijk letsel of gevolgschade, schade/diefstal/verlies van eigendommen van deelnemers
gedurende de activiteiten van Burdy Productions / Latex Repair of door hen ingehuurde
partijen.
Schade veroorzaakt door deelnemer aan onze of andermans eigendommen komen voor
rekening van de deelnemer / persoon die de schade heeft veroorzaakt (prijzen o.b.v.
adviesverkoopprijzen).

Ik verklaar dat ik bovenstaande heb gelezen en dat ik daar akkoord mee ben.

Uw voornaam:

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

Uw achternaam:

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

Datum:

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

Handtekening:

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

