
 

Walk the Wall 2019 – Aansprakelijkheidsverklaring 

Lees alstublieft onderstaande informatie goed door. Door te tekenen geeft u aan deze informatie 

te begrijpen voordat u uw deelname aan Walk the Wall 2019 begint.  

1. Zorg alstublieft goed voor uzelf wanneer u deelneemt aan Walk the Wall van International China 

Concern. Wij hebben ons best gedaan om de risico’s die u zou kunnen lopen tijdens onze 

georganiseerde tochten te minimaliseren. We vragen u bij uw deelname verantwoordelijkheid te 

nemen voor uw eigen welzijn en veiligheid.  

2. Span uzelf alstublieft niet bovenmatig in en neem voldoende drinken mee om uitdroging te 

voorkomen.  

3. Controleer voordat u vertrekt of u geschikte kleding en schoenen draagt voor de wandeling.  

4. Bij uw deelname wordt er van uit gegaan dat uzelf of uw arts beoordeeld heeft dat u gezond 

genoeg bent om mee te doen.  

5. In het onwaarschijnlijke geval dat u tijdens een door International China Concern georganiseerde 

tocht medische behandeling nodig hebt, vragen wij u om de organisatoren te (laten) informeren. Zij 

zullen met u overleggen hoe we er zeker van kunnen zijn dat u de passende medische hulp ontvangt. 

Alle medische kosten komen voor eigen rekening.  

6. Tijdens de wandeling kunnen er foto’s worden gemaakt waar u op staat. U stemt erin toe dat 

International China Concern deze afbeeldingen mag gebruiken voor promotionele doeleinden.  

7. U geeft toestemming om af en toe informatie en updates over International China Concern te 

ontvangen, inclusief mogelijkheden om verder betrokken te zijn. U kunt zich te allen tijde voor deze 

communicatie uitschrijven.  

8. Zorg ervoor dat u uw waardevolle spullen te allen tijde bij u draagt.  

9. Voor uw welzijn en veiligheid vragen wij u om proactief te reageren op alle instructies die de 

organisatoren van Walk the Wall u geven.  

10. Onderteken alstublieft dit formulier of het bijbehorende aanmeldformulier om te bevestigen dat 

u deze informatie gelezen hebt en hiermee instemt. Als je minderjarig bent, is een handtekening van 

een ouder/verzorger ook vereist.  

 

 

Handtekening Deelnemer    Naam Deelnemer 

 

 

Datum 

 

 

Handtekening Ouder/Verzorger (indien van toepassing)  Naam Ouder/Verzorger  


