
 
 

 

 

 

 

Welkom aan boord van de Gezelligheid op het Water! We vinden het super tof dat je met ons 
meevaart en wijzen je graag op een aantal regels en voorwaarden (z.o.z) waarbij we je vriendelijk 
vragen je hieraan te houden door het onderteken van dit formulier.  

 

GEDRAGSREGELS: 

1. Luister aan boord altijd naar de aanwijzingen van de schipper.  
2. Omdat we jouw veiligheid aan boord erg belangrijk vinden is het niet toegestaan te 

zwemmen of (deels) buitenboord te hangen voorafgaand, tijdens of na de vaartocht, tenzij 
we in een gebied komen waar wel gezwommen kan worden. Dit is dan uitsluitend op 
aanwijzing van de schipper en op eigen verantwoordelijkheid! De Gezelligheid op het Water 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel dat tijdens het zwemmen of aan 
boord van de sloep ontstaat. 

3. Aan- en van boord stappen gebeurt alleen na goedkeuring van de schipper.  
4. Het is niet toegestaan om spullen of afval overboord te gooien of achter te laten bij de op- 

en/of afstaplocatie.  
5. Een mooie vaartocht met een gezellige sfeer aan boord wil iedereen natuurlijk! Daarom is 

ongewenst, provocerend en/of agressief gedrag naar mede-opvarenden en/of de schipper(s) 
direct een reden tot het staken van de vaartocht.  

In verband met de corona-maatregelen vragen we je voordat je aan boord treedt of je een negatieve 
coronatest kan laten zien die niet ouder is dan 48 uur. Ben je al volledig ingeënt dan hoef je geen test 
te laten zien maar wel je inentingsbewijs. 

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 

 Ik heb een negatieve coronatest laten zien    ik ben volledig geënt 

 

Geniet van de heerlijke vaartocht! 

 

Ik [naam invullen]…………………………………………………………………. verklaar middels ondertekening van dit 
formulier aan De Gezelligheid op het Water en de vrijgestelde partijen dat zij van alle 
aansprakelijkheid die voortvloeit vanuit persoonlijk letsel, schade aan goederen of  onrechtmatige 
dood veroorzaakt door onder meer nalatigheid worden vrijgesteld.  

 

Datum: ……………………….  Handtekening: ……………………………………………………………… 



 
 

 

 

 

 
Algemene voorwaarden 

1. De Gezelligheid op het Water is een eenmanszaak dat onder meer tours op het water organiseert door gebruik te maken 
van een luxe sloep. De gast is de natuurlijke persoon die bij De Gezelligheid op het Water een tour afneemt of verzoekt om 
al het overige waarbij De Gezelligheid op het Water onder meer gebruik dient te maken van de sloep.  

2. Het aansprakelijkheidsformulier is van toepassing op alle diensten die De Gezelligheid op het Water aanbiedt en op alle 
juridische relaties die hieruit voortvloeien of die gerelateerd zijn aan de aangeboden diensten. Het 
aansprakelijkheidsformulier moet worden getekend door de gast voordat of kort nadat de sloep van De Gezelligheid op het 
Water door de gast wordt betreden.  

3. De gast begrijpt en is akkoord met het niet aansprakelijk of verantwoordelijk kunnen houden van De Gezelligheid op het 
Water dan wel aan De Gezelligheid op het Water gelieerde partijen (hierna ‘vrijgestelde partijen’) zoals onder meer maar 
niet beperkt tot werknemers, agenten, rechtverkrijgenden en aanbieders van De Gezelligheid op het Water voor letsel, 
dood of enige andere schade die zich kan voordoen gedurende de periode dat de gast gebruik maakt van diensten die 
worden aangeboden door De Gezelligheid op het Water. De Gezelligheid op het Water noch de vrijgestelde partijen zijn niet 
aansprakelijk te stellen voor nalatigheid op welke manier dan ook.  

4. In overweging nemende dat de gast gebruik maakt van de sloep verklaart de gast akkoord te zijn dat hij of zij alle risico’s 
op zich neemt die verband kunnen houden met het varen op een sloep en de participatie aan de tour op de sloep van De 
Gezelligheid op het Water  

5. De gast vrijwaart De Gezelligheid op het Water en alle vrijgestelde partijen van enige claim of rechtszaak die kan worden 
ingesteld door de gast zelf, de familie of de erfgenamen van de gast.  

6. De gast begrijpt dat bij het instemmen om op de sloep van De Gezelligheid op het Water te zijn er bepaalde risico’s zijn 
die zich kunnen voordoen zoals onder meer maar niet beperkt tot verdrinking, ongelukken en fysieke problemen met 
eventueel de dood ten gevolg. De gast aanvaardt het risico van het ontstaan van enig letsel en verklaart De Gezelligheid op 
het Water en/of de vrijgestelde partijen niet verantwoordelijk te houden voor het onverhoopt ontstane letsel.  

7. De gast neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen acties en veiligheid op zich zolang de gast op of 
rondom de sloep van De Gezelligheid op het Water is en/of participeert aan een tour en/of gebruik maakt van transport of 
andere diensten die worden aangeboden door De Gezelligheid op het Water aan de gast.  

8. De Gezelligheid op het Water zal op eerste verzoek van de gast een reddingsvest en overig veiligheidsmateriaal ter 
beschikking stellen aan de gast. Het is de verantwoordelijkheid en de verplichting van de gast om te vragen en gebruik te 
maken van veiligheidsmateriaal dat aan boord is van de sloep van De Gezelligheid op het Water.  

9. De gast begrijpt dat het een strafbaar feit is om het vaarwater te vervuilen door zaken overboord te gooien en dat het 
niet naleven van deze wetten kan resulteren in een boete.  

10. De gast verklaart dat hij of zij meerderjarig is en wettelijk bevoegd om dit aansprakelijkheidsformulier te tekenen en in 
het geval van een minderjarige gast is er door de ouder of voogd schriftelijke toestemming verleend door het 
aansprakelijkheidsformulier mede te tekenen voor akkoord. De gast verklaart het aansprakelijkheidsformulier te tekenen 
vanuit zijn of haar eigen vrije wil.  

11. De gast begrijpt dat de hierin opgenomen voorwaarden contractueel van aard zijn en dat de gast akkoord gaat met een 
beperking van de aansprakelijkheid van De Gezelligheid op het Water en de vrijgestelde partijen. De gast ziet af van zijn of 
haar wettelijke rechten door ondertekening van dit aansprakelijkheidsformulier. In het geval dat er sprake is van een 
bepaling die ongeldig bevonden wordt zal deze bepaling worden gescheiden van de rest van het 
aansprakelijkheidsformulier. De overige bepalingen van het aansprakelijkheidsformulier zullen haar geldigheid behouden.  


