MAASTOREN CHALLENGE 2015
VERKLARING | EIGEN RISICO
Beste deelnemer,
Dank voor je interesse in de Maastoren Challenge 2015, georganiseerd door Deloitte FIT. We zijn blij dat je deze
uitdaging aan wilt gaan. We hopen daarmee een bijdrage te leveren aan projecten van Make A Wish. Make A Wish
Nederland helpt zieke kinderen hun wensen waar te maken. Door ondertekening van dit formulier verklaar je dat je
vrijwillig deelneemt aan de Maastoren Challenge 2015 en dat je de daaraan verbonden risico’s accepteert.
Verantwoordelijkheid deelnemer
1. De Maastoren Challenge vraagt een fysieke inspanning. Aan het leveren van fysieke inspanning zijn risico’s
verbonden. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een goede conditie. De organisatie spant zich in om
deze activiteit op een veilige en verantwoorde manier te organiseren. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen kan
deelname leiden tot blessures of, in het ergste geval, tot de dood. De organisatie van de Maastoren Challenge
2015 sluit iedere aansprakelijkheid voor schade die desondanks ontstaat uit. De eigenaar en beheerder van de
Maastoren hebben toestemming gegeven voor de Maastoren Challenge 2015 onder de voorwaarde dat zij niet
aansprakelijk zullen zijn jegens de deelnemers. Deelnemers dienen zich bewust te zijn van de beschreven risico’s.
2. Deelnemers moeten zich voorafgaand aan, tijdens en na afloop van hun deelname verantwoordelijk gedragen
(gepast schoeisel, alleen inhalen als het kan) jegens andere deelnemers en de organisatie.
3. Tijdens de Challenge zijn op een aantal verdiepingen EHBO posten (Begane Grond, 12e/20e/30e/44e verdieping)
ingericht. Tevens loopt er in het trappenhuis een BHV’er. Indien onderweg blijkt dat de fysieke inspanning te
zwaar is, adviseren wij je dringend om het trappenhuis zo snel mogelijk te verlaten en (bij voorkeur via de EHBO)
met de lift naar de begane grond te gaan. Bij de startregistratie meld je je af en lever je je startnummer in. Dan
weten wij dat je niet meer in het trappenhuis bent.
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De organisatie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. Schades die het gevolg zijn van of samenhangen met onvoldoende conditie van de deelnemer;
b. Gedragingen van andere deelnemers en andere personen die niet behoren tot de organisatie;
c. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisatie of krachtens de wet of de in het
maatschappelijk verkeer geldende normen aan de organisatie kunnen worden toegerekend.
Door ondertekening verklaart de deelnemer de risico’s te aanvaarden en toestemming te geven tot het opslaan van
de in dit formulier opgenomen persoonsgegevens. We zullen deze informatie vertrouwelijk behandelen en binnen
een redelijke termijn na de Maastoren Challenge vernietigen, tenzij wij als organisatie aansprakelijk worden gesteld.
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