
 

FORMULIER INGEVULD EN ONDERTEKEND MEEBRENGEN NAAR CROSS JUMPS GYMNASTICS 

                                             CROSS JUMPS GYMNASTICS 

Aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier  

Het gebruik van Cross Jumps Gymnastics brengt risico’s met zich mee die simpelweg niet 

kunnen worden uitgesloten door Cross Jumps zonder afbreuk te doen aan de activiteit. U 

accepteert door ondertekening van dit formulier  dat er een reële kans bestaat op lichte 

en hele zware  letsels wanneer u Cross Jumps Gymnastics betreedt. Cross Jumps 

Gymnastics heeft high performance trampolines. Deze gaan hoger dan ‘normale’ 

trampolines. U beseft dat er grotere risico’s zitten aan het springen op deze trampolines. 

Door het tekenen van deze overeenkomst, stemt u ermee in dat het deelnemen en 

aanwezigheid bij Cross Jumps steeds op eigen risico is en Cross Jumps niet aansprakelijk 

is voor eventuele directe of indirecte verlies en/of schade uit welke oorzaak dan ook. Dit 

geldt voor uzelf en voor de deelnemers voor wie u tekent. 

• Ik ga akkoord en neem hierbij de verantwoordelijkheid voor alle risico’s. Het 

gebruik van Cross Jumps Gymnastics is op vrijwillige basis, ondanks de risico’s. 

Eventuele (vervolg)schade die kan ontstaan is voor mijn rekening en risico. Ook 

vrijwaar ik Cross Jumps van aanspraken van derden. 

• Ik verklaar hierbij dat de deelnemers in een goede fysieke conditie zijn voor het 

deelnemen aan Cross Jumps Gymnastics en geen medische aandoening (inclusief 

zwangerschap) hebben die hen kan beletten tot veilige deelname. 

• Als ik een ouder/toezichthouder ben van een kind van 10 of 11 jaar kom ik mee 

naar Cross Jumps en blijf ik bij Cross Jumps zolang het kind in het pand van Cross 

Jumps aanwezig is. Ik grijp zelf in als het kind de spelregels overtreedt.  

• Als ik een ouder ben van een kind tussen 12 en 18 jaar onderteken ik dit 

ingevulde formulier en zorg ik dat ik telefonisch bereikbaar ben als een 

medewerker van Cross Jumps belt ter controle. Ben je 21 jaar of ouder mag je het 

formulier tekenen voor kinderen onder de 18 jaar maar ik blijf dan wel bij Cross 

Jumps. 

• Ik zorg voor de verplichte sportkleding van de deelnemers. Ik weet dat ritsen of 

andere scherpen voorwerpen aan kleding niet is toegestaan. Als er toch schade 

ontstaat door verkeerde kleding aan de Cross Jumps Gymnastics velden weet ik 

dat ik aansprakelijk ben en de schade moet vergoeden. 

• Ik zorg dat ik en de deelnemers waarvoor ik getekend heb de 

veiligheidsinstructies van de medewerkers van Cross Jumps opvolgen. 

• Ik aanvaard dat Cross Jumps bij ongepast gedrag of het negeren van instructies 

van het personeel van Cross Jumps het recht heeft om mij en de deelnemers 

waarvoor ik getekend heb de toegang te ontzeggen zonder teruggave van de 

toegangsprijs. 

• Ik houd toezicht over en begeleid maximaal 10 deelnemers. 

• Ik verklaar hierbij dat ik en de deelnemers waarvoor ik getekend heb de 

spelregels hebben gelezen, begrepen, aanvaard en op zullen volgen.  

• Om het risico op letsel te verminderen ga ik akkoord met het verplicht opvolgen 

van de demonstratie veiligheidsinstructies. Deze verplichte veiligheidsinstructies 

worden de eerste keer bij deelname uitgelegd en duren 10 à 15 minuten. Ik weet 

en ga akkoord dat deze tijd van de eigen springtijd af gaat.  

 

http://www.crossjumps.nl/


 

FORMULIER INGEVULD EN ONDERTEKEND MEEBRENGEN NAAR CROSS JUMPS GYMNASTICS 

Cross Jumps Gymnastics 

Aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier 

 

MET DIT FORMULIER GEEF IK TOESTEMMING DAT MIJN ZOON/DOCHTER DEEL 

NEEMT MET HET NK FREESTYLE TRAMPOLINE 

Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van het aansprakelijkheids- en 

vrijwaringsformulier van Cross Jumps Gymnastics.  Ik ben aanwezig bij Cross Jumps  en 

verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en van de deelnemers 10 tot 12 jaar oud 

over wie ik toezicht houd en begeleid (benoemd in dit formulier). Voor deelnemers 

tussen 12 en 18 jaar (benoemd in dit formulier)ben ik als ouder verantwoordelijk en 

bereikbaar op onderstaand telefoonnummer, maar hoef ik niet in het pand van Cross 

Jumps aanwezig te zijn. Naar waarheid ingevuld: 

VOORNAAM (in blokletters)     __________________________________ 

ACHTERNAAM (in blokletters)     __________________________________ 

(Ouder/voogd/wettelijke vertegenwoordiger) 

*GEBOORTEDATUM      __________________________________ 

E-MAIL        __________________________________ 

TELEFOONNUMMER      __________________________________ 

Door ondertekening, bevestig ik, begrijp ik en ga ik akkoord met alle bovenstaande voorwaarden. 

DATUM:       HANDTEKENING: 

 

__________________________________  __________________________________ 

*doorstrepen wat niet van toepassing is 

 

Deelnemers                                                                 NK FREESTYLE TRAMPOLINE  

1. Naam en leeftijd ___________________________________________________           ja/nee* 

 

 

http://www.crossjumps.nl/

